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హి ని రచన, (వె బి పేజిలు ఇది | పదర్శన సౌలభ్యం అని రచన, ( మొదటి అంకం 12 పు 
లు 

పబంధ పద్దతిలో సాగింది. పుటలున్న వి.) రచన [ప్రబంధ పద్ధతిలో Ao 

వచు 



ఎ ప UC వ 
తభియవచ్చెంవ; కాన ఆది (పకటితం కాలేదు; (వ్రార్నపతి కూడ లభ్యం కాలేదు, 
ఆవయమచేచ, వాది అనువాదం ఎట్టా సాగిందో తెలియదు. ఇంక లభ్యమైన తెలి 

సక రూపకాం కరణం శ్ర కొకొ_డ వెంకటరత్నం పంతులుగారి 
“నరకాసుర విజంపవ్యాయోగం సంస్కృత మూలాన్ని రచించినవాడు, వారణాసి 
ఫర్మసూకి కూరా తెలుగువాడే | గుంటూరు మండలం, 15వ శతాబ్ది [పథమ 
ర్ సాహిత్య రత్నాకరం' ఆనె | పామాణికమగు ఆలంకారకశాస్త్ర గంథాన్ని 

రచించినవాడు, కొకొ-_ండవారు దినిని 1871లో అనువదించి, 1572లో 
t 'ఆం|ధమున రూపకాద్య మిది" అని కొక్కాండవారు సూ తధార 

ముఖంగా చెపుకొన్నారు; ఇది కలుగులో [పథమమార్ల రూపకమని నాటి మ చాసు 
పండితులు దీని? (పః పించారు. 

సత రూపకాలలో ఉత్తమ - మధ్యమ |పక్కతులకు సంస్హ్యత 
పకృతులకు ఆయా [పాక్ళత భాషలు ఉపయు కములు కావటం 

౦. మరి తెలుగులో, | పాక్ళత భాషల స్థానంలో ఏ భాష వాడాలన్న 

వారిక ఎదురైంది. “'సంస్ట్ఫృతాంధ మి్మిళంబుగా. రచించ టానికి 

వాదు నిర్ణ మించుకున్నారు, ఇచ్చట సంస ఒబృాతమం టి చలనము ఆం[ధమనగా 

వ ర్ య్ ౬ fx 

రద్భవదేశములనీ ఆన్టం. కాగా, ఇందలి ఉతమ-మ మ 

న లుగు, స్రై-నెచ పాతలకు తద్భవ - ట్ల బహుళమైన తెలుగు 

మెంది. కుంభ స్తని అనే దాసి మాటలు వ్యవహార భాషకు కొంత సన్నిహి 

తంగా కూడా ఉన్నాయి. కోరాడవారు స్వతంత్ర రచన విషయంలో భాషా సమ 

సను ఇట్లా పరిష్యరించుకొన్నా రు, అయితే యథాతథానువాదంలో ఏం చేయాలి? 

కోరాడవారి అనువాదం [ప్రకటితం కాకపోవటించేత వారు చేసుకొన్న పరిష్కారం 

కొక్కొండ వారికి తెలియలేదు. అందుచేత వీరికి మరల కృత్యాద్యవస్థ ఆయింది. 

సంస;_ంతం నుంచి ఇతిహాస పురాణ కావ్యానువాదాలకు నన్నయ - తిక్కన్న అ 

మ | పకృ తులకు తత్సమ 

(౮) 

పసితనం కాథాదురు మార్గదర్శకత్వం వహించారు. కాని రూపకాం[ధకరణకు 

అటువంటి మార్గదర కులెవ్యరూ లేరు. అందుచేత కావ్యానువాదానికి శ్రీనాథునివలె 

నివ కొకొ_ండో వారే ఒక మార్గం నిర్ణయించు వలసి వచ్చింది, 

కాని పె ఆనువాదాలలో సంక్షి ప్రతకు, విపులీకరణకు, మార్పులకు, చేర్పులకు 

అవకాశం డఊంది, రూపకాం ధీకరణలో అటువంటి అవకాశం లేదు. శబ్దము, 
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చేదం వంకటరాయకాత్ర గారి తొలిరూపకం (శ్రీహర్షుని నాగానందానువాదం 

(1591:.- సంస్కృత యాపక మర్యాదననుసరించి సంస్కతభాష స్థానంలో 

సలక్ష్షణ [గాంధి దిక్ భాషను, (పాక లత భాషాభేదాలున్న చోట్ల గామ్యభేదాలను వెళు 

వాడినాకు. వీనినే వీరు *పా-తోచిత భాషా [ప్రయోగం అనా న్నారు. శాస్త్రిగారి అను 

లగ వాదాలన్నీ మూలానికి అత్యంత సన్ని హితంగా ఆంటే మూలవిదేయంగా ఉంటాయి. 

ఆందువలన వారి ఆనువాదాలు పండితులకు బాగా సంతృప్తి నియగలవు. కాని, 

ఈ కారంంగా దీరి అనువాడాలలో, గద ద్యంలో కూడా, సారళ్యం లోపించిందని 

చెప్పక తప్పదు. వీరు తమ ఉతర రా యాన వాదానికి సుమారు 70 పేజీల 
ళో ఉపోద్దాతం రచించారు. ఇది ఆపూర్ణం. 

గ్రీసుసర్ణ ఆనంతరావుగారి “ము|దారాక్షస' అనువాదం 1890 లో (పక 
టితమైంది. వీరువేణీసంహారనాటక |వదర్శనలో వసురాయకవిగారి పక్కను 

దుర్యోధన భూమికధరించేవారట., రావుగారు వావిలాల వాసుదేవశాస్త్రి గారి శిష్యులు. 

శాన్రి గారు మృచ్చకటికను ఆం, ధీకరించగా, వీరు ము దారాక్ష్షసం ఆం థికరించారు. 

ఇంతవరకు సుపసిద్దమలై న న సంసత రూపకాలకు ఆం'  ధానువాదాలను 
౮ 

గహక? ,వపనంగించాను. వీటిలో మృచ్చుకటిక -ము। దారాక్షసములు తపు తక్కిన 
స హ్ 

వన్న పౌరాణిక కూపకాల. ఇకుడ పెర్కొన్న వాటినే కాక ఆయా కదలు ఇతర 5 

రూపకాలను కూడా ఆం ధకరించారు, ఓక్కొక్క రూపకాన్ని పలువురు కవులు 

ఆం(_ైకరించటం కూడా జరిగించి. (ఒక్క గారుంతలానికి సుమారు నలు అన్ను 
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కనజనుతు ద. తలు పలుకుబడి, నుడికారం, వాక్యనిర్మాణం సంస్కుతపు 

తు ప కాక్; వాష్యసిర్మారా కి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ సత్యాన్ని 

విస్మవ చే ఆనుజాదంలోని భాష కృతకంగా తయారవుతుంది. 1800 కి పూరంం 
ఆనుకాదాలు చెసిన వారంతా ఆను 

భావించాడ. నలో చేదంవాదు పలుకుబడిలో కూడా మూలాని సన్నిహిత త్వాన్ని 

నాకా లతలు. 12000 తరువాత అనువాదకులలో కొంత 

సాతం, వం ద్య కనుఎడుచుంది. వరు మూలాన్ని వ్యాఖ్యాన పాయంగా ఆకు 

వదించటం, కొన్ని [కొత్త వర్షనలను- ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద పద్యాల పాద హార 

అలలో _ చేయటం, మొదలె నవి చేళారు. మధ్యమ వ్యాయ యోగాను వాదంలో 

చిలకమర్తి వారు ఒక (కొత్త పద్ధతి అవలంబించారు = సీస పద్యంలో నాలుగు 

పాదాలతో మూలాభి పాయం Waban తేటగీతను లేదా ఆటవెలదిని 

రచించటం మానివేశారు. 1900కి పూర్వం ఉతమ సంస్కృత రూపకాలను తెలుగు 

లోకి కేవాలనే అభిసివేశం, క్ కొన్న నా నాటక సమాజాల (పదర్శనాభిలాష హేతువులుగా 

శీ 

అనువాదాలు సాగాయి, కొన్ని పాఠ్య గంథాలుగా కు రాడా నిర్ణయింపబడినాయి. 

(పాఠ్యగంథంగా నిర్ణయింపబడిన తొలి ఆం ధకరణం జే oi వారి ఉతర 

రామ చరిత అసి చెప్పవచ్చు - 1890లో [పథమ శాస్త్ర పరీక్ష క్షకుు. కాని, 

తరవాతి కాలంలో పాఠః ఇ గంథాలుగౌ పెట్టించుకొన టానిక ఎక్కువగా అనువాదాలు 
వెలువడినాయి. ఆర్యావీనాను వాదాలలో పదర్శింపబడినవి కూడా అత్యల్పం. 

కొందరు, మూలానికి వ్యాఖ్యాన |పాయంగా కొంత స్వాతం[త్యం వహిస్తే 
మరి కొందరు మరింత స్వాతంతృ్భం వహించి 'ఆనుసరణ 'గా రచనలు సాగించారు. 

ఈ పదకిలో తలుగు రచయితలు మూలంలోని స వేశాలలో కూడా మార్పులు 

చేసి, ఎకు _వగా రంగ [ప్రదర్శన వ్ గర్భంగా చెయ టాకికి మ్మం చేశారు 

బలిజేపల్లి వారి ఉత్తర రాఘవం (1910), కస్తూరి సుబ్బారావు గారి శాకుంతలా 
దుష్యంతం (1915), వేంళట్ పారంతిశ్యర కవుల వి bes రాఘవం (1989), 

కంచనపల్లి జగన్నాథరావు గారి “మాలలిమాధవం*”" (1940), కొప్పరపు 

సుబ్బారావు (185ఉ%-వావిలాల సోమయాజులు (1958) గార్ల 'దసంతసేని లు 

ఇందుకు ఉదాహరణలు, 
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వచాయి. 1982లో భాసనాదక చరం వెలువడినంతనె kK ుయుతులు మాన న్ను 

కాసనాటకాలను అనువదించి, | పకటించినారు. తరువాత భమిడిపాటి 3 

ప చ్చ గారు దురల భాస రూపకా కాలనన్ని ంచెని అనువదించి 

పాలవారి అనువాదాలు పూర్యపద్ద దతిలోనే సాగగా, కామశ్వరరావు 

గారు కూవకాలసీ  వచనంలోకి, అందునా వాావహారివ ంలోకి అనువదించారు. 

కొ మళంరరావుగారు శజ్జాన్ని, అర్షాన్ని యథాతథంగా కాక, భావాన్ని స్వేకరించిః 

ష్ అనువాదం చేశారు. క కారణంగా 

భాసుని రచనలోని వై చి!తి కొంతవరకు లోపించిందని చెప్పవచ్చు. 

ఇంక స్యతం|త రచనలు. 

రచనతో పాటు [ప్రదర్శన కూడ [పారంభించినవారు కందుకూరి ఏరేశ 

లింగం పంతులుగారన్న సత్యం గుర్తించి ఉన్నాము, పీరు 1885-56 సంవత్స 

రంలో మూడు స్యతంత పొరాజిక రూపకాలు రచించారు. ఈ మూడింటిలో 

మొదబెడి రీ ఆంకాల [ప్రహ్లాద నాటకం (రచన 1885), తెలుగులోని స్యతంత 

పౌరాణిక రూపకాలలో తెలిసినంతలో ఇదే (పథమ రూపకం. ఇందులో సన్నివెశ 

| పాబల్యంవల్ల [పహ్హాదుడు చదివే ఏడు పద్యాలను నృసింహుని బోధకు సంబంధించిన 

ససమాలికను తప్పించితే, తక్కిన రచన అంతా గద్యాత్మకమె. వృతాలు ఆసలు 

లేవు. “సంఘ దురాచార సంస_రణమును పరిపద్ధ మతధర్మ (పకటి కరణమును 

నా మనస్సునెప్పుడును బాయకుండునుగాన నేనే పుస్తక ముననై నను వానినించుక 

చొప్పించుచుందును. కాబట్టి ఈ పు సకమునందును (|పప్పీద నాటకమున) వాని 

చిహ్నములు కానవచ్చును” అని పంతులుగారు (వాసికొన్నారు. (స. చ. 2 వ 

భా, పు. 194) కాగా పంతులుగారు తమ సంఘసంస్కరణాది |పచారాన్ని 

పహ పెట్టి నృసింహమూర్తినే ఒక |పచారకునిగా చేసినారు. 

ఉదాహరణ ; 

“భక్తుని. గావంగవచ్చితి నిచటకు 
వినరయ జనులార వీనులలర 

దుడ్డు నామము పెట్టి తులసి పేరులుదాల్చి 
(మొక్కు మ్మాతనె మీకు ము కీలదు” 
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రెండవది ఆయిన 'దతశిణ గోగహణం' గద్య- పద్యాత్మక మైన ఆయిదు 

ఆంకొల గాాకం. తెలుగులో భారత కథను నాటకీకదరించుటకు పూనుకొన్న 
[ప్రథములు పంతులుగార. నత్యహరిశ్చుంద కూడా అయిదు అంకాల నాటకమే, 
శంకర కవి హరిశ్చం[ దోపాఖ్యాన కథను మార్చక నాటకంగా |వాసియిండని 

రాజమం; సలోని నాటకోజ్లివక సమాజంవారు కోరగా పంతులుగారు ఇందులోని 
మొదటి డాలు అంకాలు !58586 లో _వాసినారట. కాని దీనిని వారు [ప్రదర్శించ 
లేదు. తరువాత కాకిశాడలోని ఒక సమాజంవారు కోరగా 5 వ అంకం కూడా 
పూ రిచేసి ఇవ్వగా వారు విజయవంతంగా (పదర్శించారట. 

““వరేశలింగ కవి చరితము” అన్న పేరుతో వీరేశలింగం పంతులుగారి 
బీవిత చరితను 1894లో |పకటించిన తోలేటి వెంకటసుబ్బారావుగారు 1889లో 
'హరిశ గందనాటక ము" ను [వాసినారు (ము దణ 1911 [పాంతాల). దినిని 

ఇమ్మానేని హనుమంతరావు నాయుడుగారు స్థాపించిన హిందూ నాటక సమాజం 
వారు 8-8-1889 తేదీన విజయవంతంగా [పదర్శించారు, ఆ సమాజం వారి 
[పథమ | పదర్శన ఇదే. సామాజికులు పద్యాలు పాడలేనివారు కావటంచేత, 
సుబ్బారావుగారీ నాటకాన్ని కేవలం వచనంలోనే (వాశారు. ఇది |పదర్శింపబడిన 
వారం రోజులకు అంటే జూన్ 15 వ తేదీన ఈ సమాజం వారే చిలక మ ర్రివారి 
కీచక వధ నాటకాన్ని |పదర్శించారు* 

గుంటూరు మిషన్ హైస్కూలులో తెలుగు పండితులైన శ్రీ కొండుభొట్ట 
సుుబహ్మణ్యకాన్త్రగారు ఆచ్చట విద్యార్థులు స్థాపించిన హిందూ నాటక సమాజానికి 
అధ్యక్షులై, దేశికులై, 1881-84 మధ్య కాలంలో తాము రచించిన 81 తెలుగు 
రూపకాలగు [పదర్శింప జేశారు. ఇవి అన్ని గద్యరూపకాలు, ౮ (వాత పతులన్నీ 
నశించిపోయినప్పటిక్సి 15 రూపకాఅ పేర్లు మాతం తెలియవచ్చింది = గయోపా 
ఖ్యానం, శరిరథా పరిణయం, సుభ్యదా పరిణయం, (శ్రీరామ జననము, కీచకవధ, 
హరిక్చం| దోపాథ్యానము, న్ముగీవ పట్టాభిషేకం, సీతాన్వేషణం, సీతాపహరణం, 
(శ్రీ యాళరాజు చరిత, వ[జదంష్టో9పాఖ్యానం, శుకరంఖాసంవాదం, దౌపదీ 
వస్త్రాపహరణం, యుగంధర విజయం, శివాజీ విజయం. చివరి రెండు చార్మితక 
కథలను విడిచిచేస్తే, తక్కినవన్నీ పౌరాణిక కథలే. కాగా, ఆర్యాచీన 
కాలంలో తెలుగుదేశంలో (ప్రసిద్ధి వహించిన పెక్కు రూపకాల ఇతివృతాలను 



సు బహ్మణ్యకా క్రి గారు ఆనాడే ; ప పధమంగా వెలుగులోకి ఓసుకొనివచ్చి, నాటికీ 
టా 

కరించియువ్నారు. 1906 నగారా [వప వసాావసారణ కథను మరల 

నొఓకేకరింవినారు. ఇడ ఇపుడు గద్య పద్యాత్మక మైంది ఈ రచనపై ధర్మవరం 
న 

జ్ జ్ త్న ఇ ప్రే ళా. 

బోర [ప్రభావం ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. హలో కొన్ని [కొత్త కల్పనలు | పవశ పెట్టి 

నారు. ఉదా: భర్తృ పరాభవానికి ! పతిగా చాపటదీ వస్తాపహరణ మన ఊహ 
జజ! హీ టు వ్ 

దురో-ధనునకు కలిగించినది భానుమతియే అనీ, ,|డౌవది తమకు దాసికావలెనని 
ల్ల 

రాజీ ఇ” మాస [pm వబ జే హో సె 

భానుమతి గౌరీ [వతం చేసినట్లు గరకు అమమ నడ Pee నాల గంగపకి 

నట్లు కల్పించబడింది. 
శ ణక 

బందరు నేషనల్ థియా టికల్ సౌసెటి వారికి కిల్లి హిందీ రూపకాలను 

రచించి ఇచ్చిన నాదెళ్ళ పురుషోత్తమ కవిగారు ఐదు తెలుగు రూపకాలను కూడా 

రచించారు. వీరి తొలి తెలుగు రచన హరిశ్చంద నాటకము (16888). దీనిని 

వీరు “పాతోచిత [ప్రసంగ వచన సమన్వితం” ఆ) పేర్కొన్నారు, చం[దహాన 

చరితను మొదట ఆరుదుగా కీర్తనలతో గద్మమయంగా రచించినప్పటికీ 1916 లో 

ము, దించినప్పుడు 845 పద్యాలను చేర్చారు. వ్ రనలు కూడా పద్యాలె నాయి; 

అది ఆనాటి [పభావం, 

ఆంధ నాటక పితామహ బిరుదాంచితులైన ధర్మవరం రామకృష్ణమా 

చార్యులవారి యుగం 1866 |పాంతాల [పారంభమైంది. వారి తొలి తెలుగు 

రూపకం “చి తనశ్రీయం' 29.1.1887 తేదీన బళ్ళారిలోని సరన వినోదినీ సభ 

వారిచేత విజయవంతంగా [పదర్శింపబడింది. ఇందులో నలభూమికను ఆచార్యుల 

వారే ధరించారు. ఆచార్యులవారు ౨7 రూపకాలగు తెలుగులో రచించారు. ఇవి 

అన్నీ స్వతంత రచనకే. నీటిలో చి తనక్లీయం, సావి|కీ చిితాళ్యం, చిరకారి, 

బృహన్నల, వరూధిని. పాదుకా వట్టాధిషేకం, | పమిలార్జుసీయం, (పహ్హాద, 

పొంచాలీ సర్రయంవరం, మోహినిరుక్నాంగద , ఆజామిళ, హక్శ్చఐం[ద, సు గీవ 

పట్టాభి ₹.కం, యుధిష్టిర యౌవరాజ్యం, ఉషాపరిణయం అనేవి పౌరాణిక రూప 

కాలు. కాగా భారత భాగవత రామాయణ కథలను ఆడార్యులవారు నాటకికరించి 

నారు. బపలకః తెలుగు నాపకములలో పాటలను, పద్యాలను విరివిగా పవేశ పెట్టిన 

[పథకములు ఆచార్యులుగారే కావచ్చును. వీరు మొదట నాపకమంతా వచనంలోనే 

(వాసేవారు. తరువాళ, కొంతవరకు నాటి నటులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని, 
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పద్యాలను పాటలను (వాసేవారట, ఈ కారణంచేత వచనంలో చెప్పినదే పద్యం 
లోనూ, పాటలోనూ ఉండటం చూడగలం. నాటకం చదివే వారికి ఇది వింతగా 
ఉండవచ్చు. కాని నటులు సంగీతం వచ్చినవారై తే పద్యాన్నో లేదా పాటనో పాడి 

వచనం వదలివేసేవారు; ఇంక సంగీతం రానివారు వచనంతోనే తృ ప్తి పడేవారు. 
పద్యాలు వచనంతో పాటు అసలు నాటకంలోనే ఉన్నప్పటికి పాటలు మాతం 

నాపికం చివర ఆనుబంధంగా ఉంటాయి, ఒక్క ఆజామిక మాతం కేవలం 

వచన నాటకంగాన ఉండిపోయింది. ఇందులో ప్యాతోచిత భాష పొటింపబడటం 

విశేషం. పొళ్చాత్య నాఓక సం[పదాయాలను జర్షించుకొన్న ఆచార్యులవారు విషాద 

రూపక రచనపై మొగ్గుచూపారు. సారంగధరతో పాటు పాదుక, అజామిళలు 
సంపూర్ణంగా విషాద రూపకాలు. ఒక్క వరూధిని తప్ప (8 అం[) తక్కినవన్నీ 

పంచాంక పరిమితాలు,వీనిలో రంగాలు కూడా ఉన్నాయి, పాశ్చాత్యుల “ఎపిలోగ్' ను 

దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆచార్యులవారు ఉత్తర రంగాలను రచించారు. ఏటిల్లో ఆయా 
నాటకౌలవల్ల నెర్యూదగిన నీతులు విశదం చేయబడినాయి. నీకి బోధయందు దృష్షి 

కలవారు కావటం చేత పఖ్యాత కథలందు ఆధునిక, రాజకీయ, సాంఘిక 

సమస్యలను కూడా చొప్పించినారు ఆచార్యులవారు. ఉదా॥ పాంచాలీ స్యయంవర 

మందలి యువతీ వివాహ [పశంస, [పమిలార్జునియ మందలి స్త్రీ విద్యా స్వాతంత్య 

సంబంద చర చి చం్యదహాసలోని ఉప్పు పన్నుమీది ఉపన్యాసం, ఆజామిళలోని 

రజస్యులా వివాహ-సురాపాన నిషేధ |పసంగాలు. భారత కథను అనుసరించిన 

చిరకారి నాటకంలో ఆంగ్ల పదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నూత్న కల్పనలు కొన్ని 

రమణీయంగా ఉన్నా మరికొన్ని పాతకథలలో ఆతకటం లేదు. పాక్సాత్య 

పద్దతులను అనుసరించి పొదుక, వరూరిని మొదలగు నాటకాలలో ఆకస్మి 

కారంభంగా రచనలు సాగించారు. హాస్యానికి ఎక్కువ అవకాళం కల్పించారు; 

క్ష కొన్నిచోట్ల మితిమిరింది కూడా. ఆచార్యులవారి. భాష గాంథికం, శోలి 

[పాబంధిక ౦ కావటంచేత వారి తొలి నాటకాలు [పబంధాలను తలపిస్తూ ఉంటాయి, 

సాధారణంగా వద్యాలలో భావ గాంభీర్యం తక్కువ. పౌశ్చాత్యుల నాటకాలలో 

[పాముఖ్యం వహించె పాతల చిత్తవృత్తి నిరూపణకు భావసంఘర్షణకు ఆచార్యుల 

వారు |పాధాన్మం ఇచ్చారు. సన్ని వేశముల కూర్చులో ఆచార్యులవారు సిద్ధహస్తు 

లఇనటంలో నందేహం లేదు, 



ముందే, అందే 1909 లోన గాందీ: హరి2నోద్దజ్ దంమాగికి చాలా | 

చిన ధీకులు చిలకమర్తి లశ్షీ 

జై 

పంచములకు పల్యేకంగా పాక్షకొల పటి నకిపి 

నరసింహంగారు. ఆంత కాదు కందుకూరి వారికి శిషలు కూడా. అయినా తమ 

నాటజకమలలో సంఘ సంస్తారణ జోలికి మాతం వారు పోలేదు. కీిచకవధ, 

[చొపదీ పరిణయం, మోపాభ్యానం, (శ్రీరామ జననం, పాడిజాతావ హరణం, నల 

నాకం, brie | పసన్నయాదవం, (పహ్హాద చర్మితము అనేవి ఏరి 

స్వతయ్వత హౌరాణిక నాటకాలు. పార్వతి పరిణయం, భాస నాటకాలు "5 ఆకువాద 

రూపకాలు. స్యతం[త నాటకాలన్నింటను ఎక్కువ | పసిద్ధి గన్న చ సే వు -పాఖ్యానం. 

1889 డిసెంబర్లో ఇది రచింపబడింది. 1890 ఏ,పీల్లో తొలి పదర్శన. 

1909 లో ఇది ముదింపబడింది. ఆదిలో ఇది ఇంచుమించుగా వచన నాటకమే, 

మ్ముదణ సమయంలో సుమారు 200 పద్యాలు (కొత్తగా చేర్చారు. అచ్చుపడిన 

వెంటనే [పతులు శనగపప్పవలె ఖర్చుపడినవట. 1942లో చిలకమర్తి వారు 

స్వీయ చరిత వాసేటప్పటికి సుమారు లక్ష సతులు అమ్ము డుపోయినవట. 

(Record sale); తెలుగుదేశమున [గ్రంథ ము దణవిషయంలో కుది ఆపూర్వ 

మన్న మాట, నాట కప్ప పోటిలలో ఉత్తమ [పదర్శనకు, నటనకు ఇడి గీటురాయిగా 

నిలచింది. ఇందలి పద్యాలు సులభ శ లిలో, అలతి అలతి పదాలతో, అన్వయ 

సారళ రంలో హృదయంగ మంగా ఉన్నాయి. ఇందలి అనెకాఠంశములు నిత్య 

వ్యవహారానికి ఆత్యంత సన్నిహితాలు కావటంచేత జనసామాన్యానికి కూడా ఇది 

అంత (పీతి పాతం కాగలిగింది. ఇందలి [పక ఎతులు కృష్ణారులనెడి సత్యాన్ని 

రవ్యంత మరచినచో, విమర్శకులు కూడా ఆ పద్యాలకు ముగ్గులె అనెచిత్య 

దోషాన్వేషణను మరచిపోక తప్పదు. గయుడు గాలవ బుషి చేతులలో ఉమిసి 

నట్టు కొండుభొట్టవారు [గహించగా, గయుడు శ్రీకృష్ణుని చేతిలోనే ఉమిసినట్లు 
చిలకమ ర్రీవారు సకరించినారు, మొతం మీద జాతీయమైన పలుకుబడులకు, 

హృదయంగ మమైన వర్ణనలకు, అంతగా మోతాదు దాటని చక్కని హాస్మానికి 

చిలకమర్రివారి రచనలన్నీ ఉదాహరణలే. 

వేదం వేంకటరాయశాన్రి గారి స్యతం| త పౌరాణిక రూపకం ఉషానాటకం. 

శాస్త్రిగారు సహజంగా హాస్య! పియులు పద-కావ్య- సన్నివేళ_ పాత గతములై న 

హాస్యం సృష్టించ టానికి స్యతంత రచనలలో వారు [పయత్నించారు. కొని, కొన్ని 

చోట్ల ఇవి ఆభాసాలుగానే ఉన్నాయి. ఉషానాటకంలోని కరేణుకా=గంభీర వెదుల 
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మకాం కటువంబ్ దానికి [వథమోదాహరణం. ఈ ఉషానాపకం గుర జాడ 

వంకట ఆవ్నారావ దారి _ వవిమక రకు గురిజయింది. (కాన్రిగారు బం హానర్ హాస? 

దమతా్మారాలను క్షే ంటున్నాడు me మొ). 

దక భాష సాంఘి కేతివృతాల కేకాక శృంగార సంబంధ పౌరాణి- 

డా చక్కగా సరివి పోతుందని నిరూపించటానికి గురజాడవారు బిర్హ 

810) ofa ఆసంపూర్ణం. నడ 3 సంస్కృత బిల్ల ల జీయాన్ని కాని, 

లుగు అనువాదాన్నికాని "అచసరించలేదు. అప్పారావుగారి లేశ 

కలో బిల్హ బుడు ఒక ఉదాత్త త జి మహీ మేధావిగా అవతరించినాడు. 

ఆసలు కథనడచిన తీరే వేకు. న 

te te ఓ) 

న్ [| 

ల 

౬ వే ఫ్, ౮! త్ 

(పపంచ నాటక చర్మితను ఆంగ్లంలో రచించి, బళ్ళారిలో ధర్మవరంవారికి 

[పతిగా నాటక రచనకు పూనుకొని, "చారి తక నాటక పితామహులుగా (సిద్ధి 

నంవనవారు కోలాచలం (శ్రీనివాసరా వుగారు. పీక ముప్పది వరకు నాటకాలు 

| వాశారు. ఇందులో భారత_భాగవత రామాయణ నాటకాలే అధికం. ధర్మవరం 

వొచి మెనల్లుడు అయిన కారె రాఘవాచార్యుల వారు తమ నటనాకౌసోలంతో శ్రీని 

వాసరావుగారి “రామరాజు చరితము” (Fall of Vijayanagar) నకు ఎనలేని 

ఖ్యాతి సంపాదించినారు, ధర్మవరం వారికి, వీరికి రచనలో అనేకం పోలికలు 

న్నాయి. కాని, ధర్మవరంవారు ఊ త్తమనటులు; కోలాచలంవారు రంగస్థలం ఆలంక 

రించలేదు. ధర్మవరంవారికి రస దృష్టి ఆధికంకాగా కోలాచలంవారికి సీతియందు 

దృష్టి అధికం, 

a వ కం నాల nn ముప్పదికి పైగా స్యతంత నాటకాలను 

టి లక్షీ వై రసంతో. ఏరికెలి నాటకం “నర్మదా 

్ర అనన అ తిరుపతి వేంకటకవులు వీరికి 'అభినవ 

సంగినాకు. పంతులుగారి పౌరాణిక నాపికాలలో సు; పసిద్ధము 

లై నవి రాధాకృష్ణ, పాదుక, విజయరాఘవం. లీలామానుష వి, గహుడగు శ్రీకృష్ణుని 
బాలముర ౪క' ఎప స్వ రూపాన్ని భావించి, వలచి, నలపించుకొన్న పుణ్యమూర్తి రి రాధ, 

లకృష్ణున ముర కినాదంలోని [పత్యణువు నుణీవింప జేస్తుంది. రాధకు బాలముర శి 

ఎ్రిష్ణుడు సర్వదా సన్నిహితుడై యుండ్లునట్టుగా వరం లభించటం, సత్యభామ {i 



ఆసూయాచులు నశింపగా థక్తిసంపన్న కాషకం ఈ రెండంశాలు రెండు 2వ 

నదులుగా [ప జ, కంషడనే సము! ౭లో ఐక్యం కావడం ఈ నాటకంలో 

చక్కగా —— ఒక విశిష్ట ర చన. పాదుక రంగస్థలమందు వజయ 

వంతమైన రచన, వ క కో కొత్త పద్దతిలో యుద్ధము | సేవకుల వ 

ఒస్తే జరుగుచున్న దన్న | భాంతి కెరిగెట ట్లు రచన సాగించాత. “పాగుగంటి వారి 

రచనా పాటవం” ఆనే వా wand (ధాత ఎ యువ ఆఫ" ఎయుజము) నం సారి 

బంగారయ్య గారు పంతులుగారి రచనలోని మూడు లోపాంసు, మూడు సణాలను 

పేర్కొన్నా రు-లోపాలు ము bh లరనాపదః రచన, 2. అసభ్యత, లీ. భాందసపు 

ధోరణి, ఇంక గుణాలు : 1. సహజ (పతి, వ, సూనవ పకృతి పదింలనం 

౪. ఉదారా రార్ధ (ప్రతిపాదన. పంతులుగారు ఆటవెలది, తేటనిక, సీసము ఆన మూడు 

రందస్సులను మా|తమే వాడినారు. (నాందీ పదా;లకు, పాతవశమున వెజ్ఞై మొబ్జి 

పద్యాలు చెప్పినప్పుడు మాతమె వీరు వృత్తాలను వాడారు). నాటకంలో పాడ 

టానికి అనువైన పద్యాలు ఉండరాదని వీ సిద్దాం శరం; ఆందుచెతనె ఇవి కొంత 

సీరసంగా ఉండటం జరిగిండి. భక్తి రన పోషణలో తప పాలను వీరు అంగీక 

రించలేదు. సంవాద కౌశలానసికి పంతులుగారు పెట్టంది పేరు. కాని ఈ సంవాదము 

లందునూ, హాస్య పసంగాల్జొనూ అచ్చుటచ్చటి అసభ్యత తలయెత్తుతూ ఉంటుంది. 

ఇది ఒక లోపమే. ఆయాన్యక్తులచెత ఉపన్యాస ధోరణిలో అప్పుడపుడు పలి 

కించటం, సంభాషణలను సాగలాగటం కూడా రచనలోని లోపాలే, అయితే 

పంతులుగారి |పతిభ అత్యంతము సహజమెంది. నాటక రచనలో షక్సి ఎయరును 

మ్ంచి సృవ్షిచేసినారు. రచించిన [పతి నాటకంలోనూ పంతులుగారు చిత విచి తము 

లైన ప్మాతలను సృజించారు. ఓక ప్మాతనుపోలి ఇంకోప్మాత ఉండదు. వాతలస్నీ 

(ప్రత్యేక వ్య క్తిత్వాలుకలవే. ఇది మానవ | పకృతి పరిశీలనకు పరాకాష్ట ఆని చెప్ప 

వచ్చు. రాధా కృష్ట, విజయరాఘవం వంటి నాటకాలలో మహోన్న తాశయాలను 

(పదర్శించినారు పంతులుగారు. సన్ని వేశాల కూర్పు, సంవాద కౌశలం, పాత 

సృష్టి - ఏ నాటక రచనలో అయినా ఈ మూడూ విశిష్ట గుణాలు. ఈ మూడు 

గుణాలు పంతులుగారి రచనలో రాశీభూతమైనంతగా మరి ఏ ఇతర తెలుగు నాటక 

కర్తలోనూ కాలేదన్నచో ఆతిశయో క్రి కాజారిదెమో. 

సుగ్భుహిత నామధేయులు తిరుపతి వేంకటకవుల పేర 16 రూపకాలు 

[పకటిత మైనాయి, ఇందులో సు| పసిద్ధములై న స్యతం[ త పౌరాణిక నాట 
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కొలు ఇండ దొందు ఉద్యోగం, పాండవ విజయం. 190కి లో తిరుపతి 

కొర్రుగారు 'వాందద విజయము ను లచించి [పకటించినారు, వెంకటశా్కా గారు 

దానెన పెంచి, 1911 లో ఉద్యోగము, విజ -శుము అని రెండు భాగాలుగా చేశారు. 

అవ నేడు సు పసిద్దములై న పాండవోదో 3గం, పాండవవిజయం- వీటిని కలిపి 

1915 (వాంతాల నుంచి “ఉద్యోగ విజయాలు” అన్న పేరుతో [పదర్శించటం 

పొరంభమైంది (సాధారణంగా ఉద్యోగంలోని 5, 6 అంకాలను, విజయంలోని 

కొంత భాగాన్ని తగ్గంచ్చి. వొరాణిక నాటకాలలో నేటికిని రంగస్థలాన్ని పాలిస్తు 

న్నది ఈ ఉద్యోగ విజయాలే. ఇందులోని పద్యాలు, కనిసం ఒకటి రెండయినా 

నోటికిరాని నాటకికళాభిమాని ఉండడనఓం ఆతిశయో కి కాజాలదు. 1911 నాటికి 
జాయ కాం గెసు నాయకులు స్వరాజ్య రర్మానము చేసి, తత్యాధనకై పోరాడు 

చున్నారు. దేశియులను స్వాతం[త్య సమరోన్ముఖులను చైయవలసిన భారం తమపై 

ఉన్నదని నాట కవులు (గహించారు. అందుకు ఆధికంగా తోడ్పడేవి నాఓకొలు. 

ఈ దృష్టితో కొందరు చార్మి తక గాథలను స్వీకరింపగా తిరుపతి వేంకటకవులు 
భారతకశను ఎన్నుకొన్నారు. ఈ దృష్టితోనే [పధానంగా ఉద్యోగ విజయాలలో 
పొండప్పులను ధర్మవిరులుగా చ్నితించి, ఆచ్చటచ్చట మాతృదాస్య విమోచనం, 
స్వాతంత్య సంపాదనవంటి భావాలను పొందుపరచారు. ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ 

కొంరంగారు పేర్కొన్నట్లుగా సంస్కృత వేణీ నంహారాదులలో విడువబడిన 

కొన్ని అందమెన ఘట్టాలు కృష్ణరాయవారం వంటివి. ఈ నాటకాలలో పూరింప 

బడినాయి, 

బయంతి భావనారాయణగారు. “ప్రత్యక్ష నారసింహం'" (1918), సెట్టి 
లష్మనరసింహం గారు 'చిత హరిశ్చం[ దీయం' (1918), అహల్య (1988) 

నాటకాలు రచించారు. [పత్యవ నారసింహంలో 'వివ్షభ క్రి దేవి' కథానాయిక, 

ఆమెయే దైవ [ పేరణవల్ల (పహ్హాదునిగా ఆవత రించినదట. చిత హరిశ్చం!దీ 

యంలో (పతి సన్ని వశంలో ఒకొక చితోన్ని కల్పించారు సెట్టివారు - ఓక 

ఉదాహరణ: రు దుడు తన జటలనుండి ఏరభ|దుని పుట్టించినట్లు గా, హరిశ్చం|దుని 

సాధించుఏకు విశ్వామి తుడు నక్ష తకుని సృష్టించినాడు, హరిశ్చం[దునకు గణపతి 

అనే విదూషకుని కల్పించారు. ఆహల్య కేవలం వచననాటక ము కాక విషాదాంతనాటకం 

కూడా, గౌతమముసి భార్యఅసలు షేరు 'హల్య'; ఈ మె [(బహ్మపుతి, ఈ మె 

తమ్ముడు బుక్షవిరజుడు [పమాదవకాన ఆంబికాసరస్సున మునిగి, స్త్రీ గామారి 
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పోయినాడు హల్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు బహ్మ ఆమెను దర మూర్చ లో 

ముంచి అచ్చంగా సోదరిపోల్కి నున్న క్రీ రూప బుక్షవిరజుని ఆమె గ్ధాన కంలో 

నిల్పినాడు; నిజమైన హల్య కాకపోవటంచేత ఈమె అహల్య ఆయింది. కాగా 

హల్యకు జారిణీత్యదోషం పట్టలెదు. 

తిరుపతి వేంకట కవుల ఉద్యోగ విజయాలతో, చిలకమర్తి వారి గయా 

పాభ్యానంతో సమానంగా | పసిద్ది పొందిఐది బలిజేపల్లి లక్ష్మేకొంత కవిగారి 

సత్యహరిశ్చం దీయం (1912) దీనికిం ఖ్యాతి రావటానికి మూడు కారణములు 

చెప్పవచ్చు- మంచి నటులై న కవిగారి దేశనకత్వంలో గుంటూరు ఫస్టు కంపెనీ 

వారి |పదర్శనల విశిష్టత; హరిశ్చంద నాటక పోటీలకు ఇదే మూల [గంథం 

కావటం; పద్యాలు మనోహరంగా ఉండటం. వచన తెలి కూడా ఉదా త్తమై వాటి 

అభిరుచులకు తగి ఉంది. విరు స్కాంద పురాణో క క గాధనె ఆనుసరించా 

© 

కాళ్ళకూరి నారాయణరావుగారి “పద్మ వ్యూహం" 1919 సంవత్సరపు 

దొరతనం వారి నివేదికలో, ఆ సంవత్సరం | పక టింపబడిన ఆంధ [గంథము 

లన్నింటను ఊఉ త్రమమైనదిగా _పుశంసింపబడింది. అభిమన్యు వద సందర్భంలో 

కలిగే ఐదు శంకల నివారణకై తామీ నాబకాన్ని |వాసినట్టు నారాయణరావు 

తెలిపినారు. ఇది ఏర -అద్భుత రస [పధానమై [పదర్శన యోగ్యంగా ఉంది. 

ఈ నాటకంలో కృష్ణుడర్దునునకు చేసిన ఉపదేశంలో స్వరాజ్యోద్యమమును 

గూర్చిన (పట్టాధం ఉండటం గమనింపదగిన విశేషం. 

ముత్తరాజు సుబ్బారావుగారి శ్రీకృష్ణ తులాభారము (1920) కూడా 

రంగస్థలమున విజయవంతమైన రచన, పాటలు కూడ గలవు. సత్యభామ సౌందర్య 

సౌభాగ్యగర్విత. భ్ ర [పణయమునకు, ఆదర ణమునకు ఏకాస్పదురాలుగా నుండ 

వలెనన్న ఆవాంభానము ఏలది. నారద సాహాయ్యమున పుణ్యక| వతమిషచెత, తన 

మనోరథం నెర వర్చుకో నెంచి, నడిఏధిలో నవ్వులపాలై , చివరకు గర్యమంతయు 

నశింపగా రుక్క్మిణివలె పరమ భ క్తురాలై నది. సత్యా గర్వభంగాన్ని పానుగంటి 

వారు కూడా నిరూపించినారు. కాని, లక్ష్య మొక్కి అయినా, ఇరువురి మార్గాలు 

భేదించాయి. సుబ్బారావుగారు పూర్వకవుల సంస్కృత శ్లోకాలను అనువదించి, 

ఆచ ఎటచ బు సందర్భానుసార ంగా చేర్చుకొనా రు. ఒక ఉదాహరణ : 
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“భ్రమరం [భమకికి మం య్ తాగించి, శెషంబు [తాగుచుండు 

బౌర! పేమ మాహాత్మ్యం మెమనంగ వచ్చు( జేతనావ?ినెల్వ వశీకరించ 
ఇది కుమార సంభవంలోని ఆకాలవసంతోదయ వర్ణ నలోని శ్లైక ముల క నువాదం. 

తెలుగు నాటపరంగంలో 1900 తరువాత పద్యనాటకాల పై మోజు హెచ్చి 
నది. 1910 తరువాత వర్తక సరళి నాటక సమాజాలు విజ్బృంభించినవి. ఆటు 
వందె సమా జాఐలో రాజమం డి చింతామణి థియేటర్, ఏలూరు మోతేకంపెనీ, 

బెజవాడ మైలవరం కంపెని [ప్రముఖంగా పెర్కానదగినవి. ఈ సమాజాల కొరకే 

కొందరు కవులు నాటక రచన చేశారు. వీరిలో |పముఖులు కొందరు (శ్రీరాములు 
సచ్చిడానందళా స్త్రి, మల్లాది అచ్యుతరామళాన్త్ర, పండిత కె. సు బహ్మణ్యళాన్త్రి, 

సోమరాజు రామానుజరావు, కాశీనాధుని వీరమల్ల యారాథ్యుడు, [దోణంరాజు సీతా 
_ రామారావు, రామనారాయణ కవులు మున్నగువారు. వీరందరూ స్యతం| తంగా 

పౌరాణిక నాటకాలు [వాశారు; కొందరు ఇరవై కి'పెగా నాటకాలు |వాశారు కూడా. 

సచ్చిదానందళాన్తి గారి నాటకాలలో 'సావి, తి” పసిద్దికెకిి ది, వీరు 1215 

[పాంతాల దీనిని మైలవరం “ంపెనీకోసం [వాశారు. వారు దీనిని అపూర్వ దృశ్య 

పరికరాలతో గేశోమంతటా [పదర్శించారు. తరువాత శాస్త్రిగారు ఎలూరు మోతే 

కంపెనీలో చేరారు. వార్కోసం (కొత్త వల్చనలతో ఇంకొర “సావి తి'ని రచింపగా 
వారు మొదటి దానిని మించిన విధంగా [పదర్శించారు. (ఈ రెండవ 'సావి| తి” 

యే మనకిప్పుడు లభించు చున్నడి). సు[బహ్మణ్యశాన్ర్రీ గారి లవకుశ మొదలై నవి 
కన్న డ--తమిళ భాషలలోకి అగాదితములె నవి. శాస్త్రిగారి “'భ_క్షతుకారాంిను 

సి. యస్. ఆర్. ఆంజనేయులుగారు సు పసిద్ధం చెశారు. ఆచ్యుతోరామశళాన్రి గారి 

దౌపదీ వస్త్రాపహరణం, సక్కుబాయి నాటకాలు కూడా బహుళ జనాదరం 

పొందాయి. ఈ కాలంలో గమనింపదగిన ఇంకొక విశేషం పాటలకు బాగా ఆదరణ 

లభించటం; ఈ మోజుతో కొందరు తమ నాటకాలకు *సంగీతి అనే పదం ముందు 

తగిలించటం [పారంభించారు = సంగీత సావితి మొ॥వి. నాటక కర్తలు పాటలు 

[వాయలేని వారై లే, పాటలు (వాయటానికి కొందరు వాగ్గేయకారులు బయలుదేరి, 
ఆలోటు తీర్చేవారు- పాప కాంతయ్య, ఆల్డ్జక చం్యదశేఖర కవి [పభృతు లిట్టి 
వారు, మొ తంమీద, ఇటువంటి నాటకాలలో సాహిత్య దృష్టి తక్కువ అనటం 

అసమంజసం కాజాలదు, అందుచేత కొందరు సాహిత్య గౌరవంకల రచనలు చేయ 

టానికి పూనుకొన్నారు. 
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దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి సితావనవాసం 1921 లో వెలువపిఐది. ఉతర 

రామచరితలో భనభూతి సీతా విరహి అయిన రాముని మానసిక వధను రమణీ 
యంగా చ్వితించిశాడు. ఇఐ ౨చులో రెడ్డిగారు సీతారాములకు సమాన  పాముఖ? 

మొసంగి, ఇరువ్చరి వ్యధసమానమే అన్నట్లు రచన సాగించారు. ఈ వివంగా రెడ్డి 

గారు రచనయందేకాక పాతచ్చితణ మందును విశిష్టత చూపినారు. ఏరు పాత్రో 

చిత భాషావాదులుకాన రచన తదధిముఖింగా ఉంది. 

FE 

an 

విశ్యనాథ సత్యనారాయణ గారి నర్తనకాం, వేనరాజు పౌరాణిక నాటకాలు. 

నర్తన శాలకు కచకవధ ఆనే నామాంతరం ఊంది. కీచకుని పర క్రీ కాముకత అనే 

అధర్మాన్ని నిర్మూలించి, నర్మ గ్య స్తాపన చెయటం ఇందులో నిరూపిత మైంది. ఇది 

విషాదాంత నాటకంగా రచింవజ ఫై ఏ. కాగా మహాఎకుడైన కీచకుడు పర స్రీ కాము 

కత అనే లోపం వల్ల పతనం కావటం ఇందులో చితతమైందని కూడా చెప్పవచ్చు. 

ఇది విశ్వనాథ వారి నాటకా కాలలో ఉతమమైనడ. వేనుడు కూడా నిస్సందేహంగా 

మపహాపుకుషుడ; కాని “సనాతన ధర్మ వ్యతిరేకత” అనే లోపంవల్ల పతనమైనాడు. 

ఇందులో ఒక (కొత త్త కల్పన ఉంది. ఒక రక్కసి [పభుత్వాన్ని “ఆహింసి 
మూలంగా ఎదుర్కొనటం వందుల కథలో ఉండి; గాంధీజీ సత్యా గహొోద్యమాన్ని 

ఇట్టా భంగ్యంతరంగా విశ్వనాథ వారు నిరూపించారు, వెనుడు ఆనా వు దగా ఖూనీ 

చేయబడినాడని తిపుళనేని రామస్వామి చొదరి గారు భావించి, తదనుఎణంగా 
'ఖూసీ' ఆనే నాటకం [వాళారు. విశ్వనాథ థ వారు రకియా కొరకు |వాసిన నాటి 

కలలో 'కావ్య హరిశ్చం ది [ప్రత్యేకంగా పెక్కానదగింది. హ హరిం, దుడు సత్య 

వాక్య తత్పరుడగు మహారాజే కాక, మోక్ష కామియగు జీవుడు కూడా; లన; 

అరిషడ్యర్లాన్ని , ఈషణ తయాన్ని [క్రమంగా జయించటం ఇందులో అపూర్వంగా 

చితిత మైంది. 

1925 [పాంతాల వెలువడిన చింతాదీక్షితులు గారి వచననాజకం “శబరి, 

మధురమైన భక్తి, సున్నిత భావ వ్య క్రీకరణతో, అలితపద [ప్రయోగంతో మరింత 

మధురంగా చితింపబడిన నాటకమిది. ఇందు శబరి (పధాన పాత. తక్కిన 

వారంతా ఆమె భక్తి పరిణతికి దోహదకారులు మ్మా! తమె. ఇట్లా ఇది ఏకపాత 

[ప్రధానం కావటం చేత, పకురు మొదలగునవి కూడా ఇందులో పాతలు కావటం 

gi 
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చేర రంగస్థల పయోగ సౌలభ్యం లేదు; కాని |శహ్యరూపకంగా ఇది విజయవంతం 
ప 

రాగల ను, 

సనాతన సిద్ధాంతాలకు, సంప్రదాయాలకు పురాణాలు చరి|తల వంటివి 
కొన వాటిని రూపుమాపాలి లేదా నూతన వా వ్యాఖ్యానాలు చేయాలి ఆన్న పూనికతో 

నాటక రచనకు పూనుకొన్న వారు కొందరున్నారు. వారిలో ముఖ్యులు - తిపుర 

నగి రామస్వామిచౌదరి, ముద్దుకృష్ణ, ఆమంచర్ల గోపాలరావు, చలం గార్డు 

మొదటి ముగురు ఒక వర్గం కాగా, చలం గారు ఇంకొక వ వర్షానికి చెందినవారు. 

[తిపురనని వారు భారత = భా = భాగవతములు మూడింటిపెన నాటకాలు 

[వాశారు. మొదటిది కురుక్నేత సం[గామం (1911); ఇందులో పాండవుల 
విజయం ధర్మ మార్గ సంగతం కాదని చి|తించారు. రెండవ నాటకం '“శంబుకవధ'” 

హా|[దుడై న శంబుక మహర్షిని మతసంరక్షణార్ధం, రాజనీతినిమి తం ట్రీ రాముడు 
చంపినట్లు చి తించినారు. ఇంక మూడవ నాటక మైన “ఖూనీ” ని గూర్చి ఇంతకు 

ముందే పేర్కొన్నాను. ఈ మూడు నాటకాలలో నాయికలు లేకపోవటం గమ 

ఏింపదగిన విశవం. మూడు నాటకాలకు విపులమైన పీఠికలు సంతరించినారు. 

మూడు నాటకములందును [గాంధిక భాషనే వాడినారు. ముద్దు కృష్ణగారు తమ 

'అశోకం” (1984) లో ఆదర్శ పవి|త దంపతుల గా లోకంచేత ఆరాధింవబడే 

సీతారాముల ప్రణయ తత్వాన్ని వేరుగా భావించి,ఇరవై యో శతాబ్దపు సెక్సు తత్వ 
వె త్త దృష్టితో సీతారామ-రావణుల [పణయాలను చితించ టానికి పూనుకొన్నారు. 

ఇంక ఆమంచర్హ వారి, 'హిరణ్యకశిపుడు' నాస్తిక మత బోధకమైనది. ఈ 
మువ్వురు రచయితలు ఆర్యమత సిద్ధాంతాలను నిరసించడానికి, ఆందుకు సంబం 

ధించిన [గంధాల నుంచే కొన్ని ఆధారాలను [గ హించి, తమ కనుకూలంగా వ్యాఖ్యా 

నించుడో న్నారు. కాని చలం గారికి సమకాలిక బీవితం ఆలంబనం. సాంఘికంగా 

శ్రీ - పురుషుల ఆసమానత్వం, ఆర్థ రహితంగా తోచే కట్టుబాట్లు వారికి [ప్రమేయం 
ఆట్టి వానిని ఆయన అవహేళన చేసినాడు. కొత్త వ్యవస్థ యేర్పడుదటి కంటె 
గత్యంళరం లేదగి చాటినాడు. కాగా ఆయన కలంలో పౌరాణిక వృతాలు, పొరా 

ణిక వ్యకులు i ముద్దలవలెనై. మార్పు పొందటం జరిగింది. చలం గారి 

చివరి రూపకం పురూరవికు వారి సాహిత్య సృవ్టిలోనే కాక, తెలుగు నాటక 

సాహిత్యములోనే [ప్రత్యెకత కలదు. చలం గారు మొదట స్వేచ్భాయుత మైన 
(ప్రేమను, తరువాత నియమితము, ఆత్మకు పరిమితము అయిన [పేమను, అటు 

ఓ 

జ్ 
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స 2 శ” 
a 

౯. 
మ" we మరిణా ఓ ఆధా ధ్యాత్మి3 | పమభావా ర్! |పపంచించినారు, .ఇది ఐ వాం 

ఇంతవరకు 156“ [పాంకాల నుంచి 1920 వకు తజ గులో జరిగిన 

హెరాశిక నాటక రచనావి?ానాన్ని సంక్షి పంగా వివరించాను. అచ్చజచ్చట నాటక 

ప్రయాగ విధానాన్ని కూడా విపరిస్తూ వచ్చాను తెలుగులో నాటక వి. నా కాను 
{Ue *ట్లి 1 నాజీ 

కొన్న [పథ ములు శ్రీ పురాణం సూరిశా త్రై గారని చెప్పవచ్చు. రు i916 టి 

| పచురించిన “ఆంధ న నాటకనామావళి' లో 1901 నుంచి 1016 వరకు (ప్రచురింప 

pe తెలుగు నాటకాల వివరాలు ఉన్నాయి. ఈ కార ౨లో వెలువవిన వొరాణితి 

నాఓకాల సంఖ్య సుమారు 120; ఇందులో సుమారు 90 గోదావరి కష్ణా మండ 

లాలో వెలువడినాయి. 1928 లో వ్యాపారసరళి నాటక సమాజాలు మూల 

బడినాయి. అటుపిమ్మట హారాణిక నాపకాలకు ఆదరణ తగ్గిందనే చెప్పునచ్చు. 

అందుచేత ఫొరాణిక నాఒక రచన చాలా అరుదుగా జరుగుతూ వచ్చింది. 



తెలుగులో సామాజిక నాటకాలు 

డా! కళా[పపూర్ణ 

మిక్కి లినని రాధాకృష్ణమూ రి 

మన నాబకరంగానికి నూరేళ్ళు నిండాయి. ఆలాగే నాటకాలనే వృత్తిగా 
చనుకు” 'బకకుతున్న సురభి నాటకరంగం కూడా ఏర్పడి నూరు సంవళ్చరా 

లైంది. ఇ వలనే చలనచి త పది; [శమ స్యర్థత్స వాన్ని జరుపుకుంది. [పావీన 

నపద కళారూపాలను పునరుద్ధరించి, నూతన [ప్రయోగంతో ఆధునిక పద్దతు 

లో (పజల మధ్యకుపోయి, జానపద కళారూపాలలో (వజూ సమస్యలు జోడించి 
సజలలో నవవై తన్యం కలిగించిన [పజా నాట్యమండలి ఎర్చడి నలభై అయిదు 

సంవత్సరాలైంది. నాట క కశాపరిషత్తు ఏర్పడి వై ఆరు సంవత్సరాలై ంది. 

3 

ట్రే 

సవా. 

నూరు సంవత్సరాల నాటకరంగ చరి|తలో ఎందరో రచయితలు హౌరా 

ణిక చారి తక నాటకాలను |! వాశారు. ఆందులో కొందరు సాంఘిక పరమెన సామా 
జిక నాటకాలను రచించారు. నూరు సంవత్సరాల నాటక సాహిత్యాన్ని, అందులో 
సామాజిక నాటకాలను వేరుచేసి సమీక్షించటం, సాహసంతో కూడిన పయత్నం. 

ఈ సమీక్షలో ఆందరి నాటకాలనూ, ఇతివృతాలనూ, సామర్థ్యాల నూ నివ 
రించటం సాధ్యం కాలేదు, [పజల దృష్షిని ఆక రించిన వాటిని కొంచెం విపులంగా 

చర్చిస్తూ, మిగిలిన వాటిని క్ట ప్తంగా సమీక్షించటం జరిగింది. 

కావ్యేషు నాటకం రమ్యం ఆని, నాటకాంతంహి సాహిత్యమనీ, సాహిత్య 

(ప్మకియలలో నాటకొనికీ ఆ|గతాంబూలం యిచ్చారు. కాసి వాని ననుసరించి మన 

పూర్వకవులెవరూ తెలుగులో నాటకాలు [వాయలేదు. 

1650 [పాంతంలో చి తకవి పెద్దన తన లక్షణసార సం|గహంలో 

[ప్మ పథమంగా దేశీయ నాటక రూపమైన యక గానానికి లక్షణంచెప్పి, సంస్కృత 

నాటకాలను ఉదహరించాడు, 
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భారతంలో నన్న య ఉదా త్రరసాన్వితకావ్య నాటకములు పెక్కు జూచితి 

ఆనడాన్ని బట్టి ఆ నాటికి నాటకాలు (పదర్శింపబడి వుండవచ్చు ననుకోవడంలో 

తప్పులేదు, 

ఎటుతిదిగి 14 వ శతాబ్దంలో, “థ్రీనాధుడు తెలుగులో రచించిన" [కీడాభి 

రామం వీది నాటకంలో నాటి [పజల సాంఘిక ఆచారాలు, వినోదాలు వివిధ దేశ 

కళారూపాలు వర్ణించబడ్డాయి. 

సూరు సంవత్సరాల [కితం మన [పజలకున్న వినోద కార్య కమం ఏమి 

టనీ విశాల దృక్పధంతో ఆలోచిస్తే, కోకొల్పలుగా కనిపించేవి ఆనాటి జానపద 

కళారూపాలు మ్మాతమే, ఆవి మన |పజలకు ఆందుబాటులో వృండి, వారి విజ్ఞాన 

వినోద వికాసాలకు తోడ్పడ్డాయి, నాటి జానపద కళారూపాలై న, కురవంటీ 

యక్షగానాలు, ఏధినాటకొలు, బ్మురకథలు, తోలుబొమ్మలాటలు, పగటివెషాలు, 

హరికథలు, జముకుల కథలు మొదలైన చిత విచి తమైన నూటయాభై కళా 
రూపాలు ఆంధ [పజలను ఊఉ|రూతలూగించాయి. 

నూరు సంవత్సరాలనాడు దేశమంతా [బిటిష్ సా| మాజ్యవాదుల బాని 

సత్యంలో మగ్గిపోతున్న రోజుల్లో మహారాష్ట్రంలో సాంగ్లీకి సమీపంగావున్న, 

అందే (గామానికి చెందిన సీతారాం జోషీ, వామన భట్ట జోషీ అనే ఇద్దరన్న 
దమ్ములు, 1870 లో, ఆప్టకర్ హిందూ [డమెటిక్ కంపెనీని స్థాపించి చివరికి 
ధార్వాడాను కేం దంగా చేసుకుని దక్షిణదేశ సంచారంచేస్తూ, ఆంధ దేశానికీ 
వచ్చి ఆయా పట్టణాలలో తాటి ఆకుల పందిళ్శలో అద్భుతంగా హిందీ నాటకాలను 
[పదర్శించారు. 

ధార్వ్యాడా వారి అపూర్వ నాటక (పదర్శనాలు | పజలలో గొప్ప సంచల 

నాన్ని కలిగించాయి. వారు ఎన్నో అద్భుతాలను [పజలకు చూపించారు. 

గాజు దీపాలూ, మానికి ఉపయోగించే నాజూకు రంగులూ, ధగ ధగ 
మెరిసే హారాలూ, చెమికీ దుస్తులూ, పూసలకోట్లూ పుల మీద [కింద నుండి 
పెకిపోయి వె నుండి (కిందికి జర జరా జార రంగు రంగుల దృశ్యాలు గల 
తెరలూ సెడ్ వింగ్నూ, తెరలకు హంగుగా పె నుండే జూల్చూ మొదలైన రంగ 
స్థల అలంకారాలూ, (పదర్శనంలో, మధ్య మధ్య వారి హిందూస్తానీ సంగీతమూ, 



22 

నటి సూ తధారుల నంభాషణలూ, విదూషకుని హాస్య | పసంగాలూ, ఛలోక్తులూ 

| పజలను ముగ్గుల్ని చేశాయి. 

ఢారా-డాె వారు వచ్చే నాటికి అంటే 1860 లో కోరాడ రామచంద శాస్త్రి 

సంస్ఫుచ లక్షణాలతో “మంజరీ మధుకరీయ” నాటకాన్ని, 1572లో కొక్కొండ 

వెంకట రత్నం పంతులుగారు నరకాసుర వ్యాయోగాన్నీ, పరవస్తు రంగాచార్యులు 
“శాకుంతలం” అనువాదాన్ని, 1575 లో వావిలాల వాసుదేవళాన్త్ర “జూలియస్ 

సీజర్” అనువాద నాటకాన్ని రచించారు. కాని ఈ నాటకాలను | పదర్శించిన 

ఆధారాలు లవ్వు. 

ఎటుతిరిగీ ధార్యాడా వారు వచ్చి వెళ్ళిన తరువాత వారు (పదర్శించిన 

పందిరిలోనే వీరేశలింగం గారు 1880 డిసెంబరులో కళాశాల ఏద్యార్థుల 

నాటక సమాజాన్ని స్థాపించి వారి రచన “చమక్కార రత్నావళి అనే 

నాటకాన్నీ, వావిలాలవారి ఉతర రామచరితాన్ని |పదర్శించారు. 

ధార్యాడా వారు వచ్చి వెళ్ళిన తరువాత గుంటూరు, బందరు, కాకినాడ, 

ఏలూరు, విజయవాడ, నెల్లూరు, బళ్ళారి, తెనాలి, విజయనగరం, విశాఖపట్టణాలలో 

నాటక్ సమాజాలు ఏర్పడ్డాయి నాటక రచయితలు నాటకాలు | వాశారు. (ప్రసిద్ధ 

నటులు వెలుగొందారు. తెలుగు పండితులూ, న్యాయవాదులూ, డాక్టర్లూ, చదువు 

కున్న మేధావులూ, జమిందారులూ, ధనవంతులూ, నాటక రంగానికి వెన్నెముకగా 

నిలిచారు. వారి సర ఇస్యాన్ని నాటక రంగాభివృద్ధి కోసం సమర్పించారు. నిస్వార్థంగా 

కృషిచేశారు. 

వీ దేశ చరిత చూసినా, సాహిత్య చరిత పరికించినా ఆయా కాలాల 

సాంఘిక పరిస్థితులు, ఆ పరిస్థితులలో నుంచి ఉద్భవించిన పభావం ఆయా 

'కాలాల సాహిత్యం మీద, ముఖ్యంగా నాటక సాహిత్యం మీద ఎలాపడిందీ పరి 

శీలించాల్సిన అవసరం వుంది. 

19 వ శతాబ్దం ద్య తీయార్థంలో మన సంఘంలో అతి బాల్య వివాహాలు? 

వేశ్యా లోలత్వం, భోగం మెళాల మీద మోజు, కన్యాకుల్క-ం, కుల కక్షలూ, 

మత కలహాలూ, అంటరానితనం, శకునాలూ కాతబడులూ, జాతర్టూ, జంతుఐలులూ, 

మద్యపానం మొదలై న దురాచారాలూ, మూఢ విశ్వాసాలూ, విశృంఖలంగా 
తాండవిస్తున్నాయి. అంటే అవన్నీ ఈ నాడు లేవని కాధు, 
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వికేశీపాలనా, పాళ్చాత్య నాగరికతా, పెట్టుబడిదారీ దళారుల విజృంభణా 

బెంగాత్ లో బయలు దెంన సాంకై వి మక సంస్కరణోద్యమాలు మన సమాజం 

మీదా ఆలోచనల మీదా, ఎవ సంచలనాన్ని కలుగ జేశాయి, 

ఈ సందలన=లో అనేక పౌరాణిక చారి తక నాటకాలను, చాల మంది 

రచయితలు రచించావ. ఈ పవకల కేవలం నాఏకం (వాయాలనీ, వ్ 

నాటకాన్ని [పదర్శించాలనే ధేయమ కాకుండా, నాటకాన్ని సమాజ [శేయస్సుకు 

కూడా వినిచాగించారనకానికి మనకు కొన్ని ఉదాహరణలు దొరుకుతున్నాయి. 

సమాజ కేయస్సుకు సాంమిక నాటకాలు pe నాటికి ముందే 

కొందరు [వాసిన పౌకాతేక నాటకాల్లో కూడా, అంతో క్ సమాజ [శయస్సు 

కోసం వారి కలాన్ని సాగించారు. 

ఆలా చూసుకున్న ప్పుడు 1860లో తెలుగులో “నందక రాజ్యం” 

నాటకాన్ని (వాసిన వావిలాల వాసుదేవళా స్త్రీ గారు ఆ నాటకంలో వైదిక నియోగ 

(వాహ్మణుల మధ్యవుండే వైరుధ్యాన్ని ఖండించా 

ఆలాగే వీరేశలింగం వంతులుగారు [పహ్లాదలో శఇైవవైస్టవ మతాల మధ్య 

నున్న సంఘర్షణను విమర్శించారు. 

ఆలాగే ధర్మవరం వారు | వాసిన పౌరాణిక నాటకాల్లో స్త్రీ స్వాతం త్యానికీ 

సంబంధించిన సమస్యల్ని చరించారు, 

కోలాచలం శ్రీనివాసరావుగారు వారి చారి తక నాటకాల్లో అతి బాల్య, 

వృద్ధ వివావిల్ని ఖండించి, త్రీ పునర్శివావాల్ని [పోత్సపిస్తూ వరక ట్నాలను 

నిరసించారు. 

పానుగంటి మొదలైన వారు వారి [పహసనాల ద్వారా ఆనాటి సంఘంలో 

వున్న అనేన సమస్యల్ని చర్చించారు. 

సాంమీక సమస్యల్ని ఎత్తిచూపుతూ, వాటిని వ్యంగ్యరూపంలో [ప్రహసన 

(ప్మకియ ద్యారా | పజలలో కనువిప్పు కలిగించ టానికి వీరేశలింగంగారు [పహస 

నాలను రచించి |పచారం చేశారు. 

వీరేశలింగంగారు 148 వ సంవత్సరం ష్పిల్ నెల 16వ కేదీన 

రాజమహేంద్రవరంలో జన్మించారు. సంస్కృత ఆంధ ఆంగ్ల భాషల్లో! 



బక 

> మంచి | పావణుం సంపాదించారు. సంస్మ్క్భృతాం| ధ భాషల్లో కవిత్యం 

చెప్పడం (పార ంధించారు. రాజమం డి [పభుత్వ కళాశాలలో తెలుగు ఆధ్యాపకు 
వ దం 

క హలా? చస కళా పని హ7నారు, ౮ 

ననూ ఉద్యోగుల లంచగొండిత నమూ, వెళ్యాలోలత్యమూ, మూఢా 

చారాలూ, మూఢ విశ్వాసాలు, దొంగ గురువులూ, దొంగ సన్యాసులూ, బాల్య 

వివాహాలూ, ఛోగండేళాలూ, వితంతువలగోడూ మతం పేరుమీదా, సనాతన 

ధర్మాల పేపమీదా, ఎదిగే దారుణకృత్యాలూ ఏ రేశభింగంగారిని కదిలించి వేశాయి 

ఆ సంఘటనలకు ఆయన కృంగిపోయారు. 

ఎక్కడ అ|కమం జరిగినా చూసూ వూరుకునే మన స్తత్వంకాదు సీరేళ్ల 

లింగంగారిది. నాటి, సాంఘిక దుష్ట సాంప్రదాయాల నుండి ఆంధ జాతిని సముద్ధ 

రించాలని కొంకణం కట్టుకున్నారు. కార్యర ంగంలోకి దూకారు, అందుకు ఆయన 

కలాన్ని ముందుకు నకిపారు. వివిధ సాహిత్య (పకియల ద్యారా దుష్ట శక్తులపై 

ఎదురు డాడి సాగించారు. అందుకు నాటక [పహసనాలను అస్తాంలుగా ఉపయో 

గించారు, 

నాటక [వహసనాలద్వారా [పతి పక్షులదాడిని తీప్పికొట్రారు.నాటిదురాచారాలు 
అన్యాయమైనవని అజ్ఞానానికి సంబంధించినవనీ, కాస్రాంధారాల ద్వారా నిరూ 
పించారు. పెద్ద మనుషుల్హా నటించే కువానా వెషధారులై న దుర్మార్గుల గుట్టు బట్ట 
బయలు చేశారు. అందుకు [పతిపక్షులాయన్ని కోర్టుకు ఈడ్చారు. అయినా అంతిమ 
విజయాన్ని వారే సాధించారు. 

సామాన్య (పజానీకంలోవున్న ఆజ్ఞానాన్నీ ఆంధ విశ్యాసాలనూ తొలగించి 
ఏక్టానాన్ని వెదజలడానికి తమ వాదనను నచ్చచెప్పడానికీ గిలిగింతలు పెట్టి నవ్విస్తూ, 
పరిహసిస్తూ చురకలు అంటించడమే ఉతమ మార్గంగా [(ప్రహసన రూపంచేపట్టారు. 
[ప్మపధమంగా వెలువడిన [ప్రహసనం [బాహ్మ వివాహం. ఆతి బాల్య వృద్ద వివా 
హాలను అవహేళనకు గురిచేసే హాస్యరచన [బాహ్మ వివాహం. స్రీ పురుషల్నీ 
పండితుల్ని, పొమరుర్నీ , వృద్ధుల్ని బాలుర నూ, ఆందర్నీ ఆక ర్లించింది నాటపికం, 

ఆందరూ ఎంతో ఆసక్తితో దానిని చదివారు, 
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హ్ న? బాహ్మ వివాహం తరువాత ఒరెొలింగంగారు రచించిన రెండవ పహ 

నం “వ్యవహార ధర్మ బోధిని" ఇది |గామ్య భాషలో oy (ప్రహసనం. 

నిలో పొ తలని వాస్తవమైనవి, నిజమెనవి, అన్ని : జరినినదచ, ఈ | పహస 

పొందింది. 1850లో రరర పఏజయనగరం మహా 

కోసం ౨ దంచ వదంది. కొన్ని వందల 

. వదరవాని తిలకించారు. విచి, శమేమంటే, ఆ పహ కా సనంలో వర్షింప 

ఏ, ఆం యా లో ఆః al 

0 

ch ఎ 

శాశ్వత స్థానాన్ని అలంకరించింది, 

వ్యవహార ధర్మ బోధిని |పజాదరణ హొౌందిన తరువాత వీరేశలింగంగారు 

ఆనేక |పహసనాంగు రచించారు. అవి అన్నీ కి నిల్బాయి. వారు 

“అపూర్వ (అహ్మచర్యం' “మునిసిపల్ నాటకం’ “విచ్చిత వివాహం” 

'“మహాబధిర [పహసనం” మొదలైన పడి పహసశాలను రచించారు. 

a shel రకరకాల హాస్యం, వ్యంగం, అవహేళన తొణి 

కిసలాడుతూ వుంటుంది. [పహ హసనాల ఉద్దేశం సంఘ సంస్కరణ వ్యాప్తి పీ, (పహస 

నాలన్నీ ' చదువుకొని ఆనందించటానికి అనువుగా వుండిపోయాయి. కారణం 

ఎక్కువ పాతలూ, ఎక్కువ దృశ్యాలూ వుండడంవల్ల పదర్శనానికి అనుకూలం 

తగ్గిపోయింది. 

ఏది ఏమైనా, సంఘంలోవున్న దుర్మార్గాలనూ, దురాచారాలనూ, కుళ్ళునూ 

పోగొట్టటానెకి ఆనాడే సామాజిక నాటకాలకు [ప్రహసనాల ద్వారా అంకురార్పణ 

చేశారు. (పజలను చైతన్యవంతుల్ని చేశారు. ఆ విధంగా కొంతవరకైనా ఆయన 
ఆశయాల ప సాధించుకున్నారు. 

ఒకపక్క. పౌరాణిక నాటకాలు | పారంభమై విజ్బంభిస్తు న్న రోజుల్లోనే 
1592లో ఆం. ధ నాటక సాహిత్యంలోనూ i ఆంద నాటక రంగంజోనూ "ఒక 

నూతన యుగం [పార ంభమైంది. ఆదే గురజాడ యుగం ఆప్పారావుగారు “కన్యా 
శుల్కం” అనే మహానాటకాన్ని రచించారు. తెలుగులో స్వతంత వచన నాటక 
సాహిత్యం ఆవిర్భవించ టానికి మార్గదర్శకమైన నాటకం కన్యా శృళ్కంం. వ్యావ 
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పోరిక భాషావాదానికి విజయ పతాక కన్యాశుల్కం, సామాజిక నాటక రచనకు 

మహత్తర అవకాశం కల్పించిన నాటకం కన్యాపల్క-ం. 

వ్యావహారిక భాషలో [పజా జీవితాన్ని యధాతథంగా చి(తించి నాటక 

సాహి తః haan కాళ తకీ ర్తి అప్పారావుగారికి సంపాదించి పెట్టిన అసాధారణ 

గా ర్ర క్షళా నిల మె కనా, కులు నాటకం. 

క కౌఃకుంం పా తే చి, తణలో, సన్ని వేశకల్పనలో, సాంఘిక [ప్రయో 

జనంలో, వా 'స్పరికతలో, ఇతివృ త కల్పనలో, ఆ నాటకానికి సాటిరాగల నాటకం 

ఈనాటి వరకూ ఇదనడంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణతో పాటు సాహితీవేత్త 

లందరూ అ౭గీకరించారు. 

నాటి సమాజంలోని వ్యక్తులలోని వై రుధ్యాలనూ,కుళ్ళు నూమూఢాచారాలనూ, 

అంధ విశ్యాసాలనూ, కళాత్మకంగా తూర్పార బటి నాటి | పజలను చైతన్యవంతుల్ని 

చేసి సంస్కార ణోద్యమానికి కవాటాలను తెరచినవారు అప్పారావుగారు. 

గురజాడ కన్యాశుల్కం నాటక ఇతివృత్త తం విశాఖ మండలంలోని నాగావళీ 

తరానవున్న కృష్ణరాయపు5 ఆగ హారంలాంటి అగహారాలలో నివశించిన 

ఛాందస మూఢాచార [వాహ్మణ కుటుంబాల ఆచార వ్యవహారాలూ, లుబ్బులూ, 

పండితులూ, రౌోడీలూ, సంస్క ర్తలూ, పోలీసులూ, పోకిదీలూ, న్యాయవాదులూ, 

తాగుబోతులూ, విజయనగరంలోని వేళ్యలూ, పూటకూళ్లమ్మలూ, అమాయిక 

స్త్రీలూ, బాలవితంతువులూ, కోర్టు పక్షులూ, వైద్యులూ, మాంతికులూ, సంఘ 

[దోహులూ మొదలై నవారి మన _స్తత్వాలనూ, చుట్టు [పక్కల| గామాలలో నివసించే 

విచిిత వ్యక్తుల జీవితగాధల్నీ యథా తథంగా కన్యాశుల్కంలో పొందుపర్చారు. 

కన్యా శుళ్ళంలోని ప్యాతలు వాస్తవిక ప్యాతలుగా వెలుగొందాయి. తెలుగు 

స అ హృదయాలను చూరగొన్నాయి. గిరీశం, క అగ్ని 

కో [తావధానూ _ వెంక బేశం, మధురవాణి. సౌజన్నా రావూ మొదలై న పె వాతలు 

మనక ళృముందు సాషాత్మరిసాయి. కనా, ,శుల్కం ఊపులో అన్ని ప్మాతలకంచే 

ఎక్కువ వ | పజాదరణ పొందిన ప్మాతలు రెండున్నాయి, వాటిలో ఒకటి మధుర 

వాణి పాత అయితే, రెండవది గిరీశం. అయితే ఈ రెంటిలో ఉదాత్తమైన పాత 

మధురవాణి; మరో పాతసౌజన్యారావూ. ఈ రెండు పా|తలూ, కన్యాళుల్కం నాటక 



వ్ర 

[ప యోజనాన్ని కొంతవర కై నా సాధించాయని చెప్పవచ్చు. లన్భాశల్కం డ్రి తమ 

నాటకం కావడానికి ఇలాంటి ఉజ్డంల పా తలేకారణం. 

త్ర న్యాచుల్కాం నాటకంలోని ముఖ్యపా,తలన్నీ మధుర వాణి చుట్టూతికుగుతాయి. 

మధురవాణి వృత్తిరీత్యా వశ్య పవృ శ్తి వేరై నావృత్తి ధర్మాన్ని పొటిస్తున్న నిజమైన 

వేశ్య, సంఘం దృష్టిలో నీలంచేని స్రీ. తన ఇంటికి వచ్చిన (పతివిటునితోనూ, చిరు 

నవ్వులు చిందిస్తూ, చనువుగా ఛలోక్తులు విసురుతూ చలాకీగా, చౌకగా తిరిగే 
వేశ్యనీ ఆ ప్మాత (పవేశించగానే |పేక్షకులకు ఆమెనుగూక్చి కరిగే అభ్మిపాయం 
ఇది. కాని అప్పారావు సృష్టించిన మధురవాణి పేక్షకుల ఊహకు ఆందని అత్యు 

న్నత పాత, వృ తిధర్మాన్ని పాటిస్తూ, మహోన్నతమైన మానవత్వ విలువల 

శిఖరాలనందుకున్న మహామనీషి, 

కన్యాపల్క_ం నాటకాన్ని 'బాగా ఎరిగిన షీ అందరికీ, ఇతివృతాన్నంతా 

వివరించాల్సిన ఆవసరంం౦ లెదు-కాని ఉదాహరణగా కన్యాపల్కం నాటకంలోని 

మధుర వాణి పా త వివిద ప్మా తలమధ్యా తన పాత జొచిత్యాన్ని వలా కాపాడు 

కున్నది, గురజాడ వారి కలం ఎలా నడిచిందీ, మధురవాణి పాత ద్యారా తమ 

ఆశయాలను వెల్లడించిందీ అర్హ మౌతుంది. 

వేళ్ల g అనగానే అంత చులకనా పంతులుగారూ ! సానిదానికి మ్మాతం సత్తి 

నియమాలుండొద్దూ ఆని ఆనడ మెకాక, “వృ త్రీచెత వేశ్యనుగనుక చెయ్యవలసిన 

చోట్ల |దవ్యార్ణన చేస్తానేగాని, మధురవాణికి దయాదాక్షిణ్యాలు లేవని తలిచారాః” 

“మీ తోడబుట్టువుకు [పమాదం వస్తే నేను డబ్బుకు ఆశిస్తానా? ఏది ఏమైనా 
కాపాడతా”నని కరటక శాన్ర్రీకి అభయహ స్త మిస్తుంది. 

ఏభై మయెళ్ళపడిలో పడ్డ లుభ్ఞావధానులతో సుబ్బమ్మకు వివాహం జరగకుండా 

చేయడంలో కరటకశాన్రీతో కలీసి ఆ పన్నా గాన్ని వమ్ము చేసి సంఘ సంస్కర 

ణలో ఒక ముఖ్య పాతగా నిలిచిపోయింది మధురవాణి. 

కర టక శాస్త్ర ఇలా అడుగుతాడు. ఎంత సేపూ నీకు డబ్బేనా? స్నేహం; 

వలపూ వుండవా, అన్న [పళ్ళకు ఇలా సమాధానం చెప్పుతుంది, 
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బదుళనేన ఉంటేనేగదా సంతులుగారూ వలపూ వన్న తెలిపేది. బటి 

వాకికి మికాయిమీడే ఆశ ఉంటుంది నాని సానిదానికి మాతం వలపు మనసులోనే 

మణగాలి ఆంటూ, 

కొదకా ౯౦ ఉండే యవ్వనాన్ని జీవనాధారంగా చేసుకున్న మా కులానికి 

క చోది వుంటుందంటూ, తనవంటి దురదృష్ట స్రీలందరి తరపు 

కుల వృత్తి వేశ్యా వృత్తి అయినా జీవనోపాధికి మ్మాతమే ధనాన్ని 

ఆర్జించట మెకాక, జీవితాన్ని సాగించటానికి ఒకరి పోషణలో ఉంటూ రెండవ 

వారికి స్థానమివ్యక ఆదర్శ జీవితాన్ని గడిపిన పాత మధుర వాణి పాత, 

ఆందుకు ఉదాహరణ రామప్పంతులు ఫోషణలోవున్న మధురవాణి గిరీశం సంబం 

ధాన్ని పూర్తిగా త్యజించటమె. 

మ్నాక్షికి కులం తక్కువా? గుణం తక్కువా? రూపం తక్కువా? 

ఆమె [బతుకును [భష్టు పట్టించారు. పెళ్ళాడి తప్పుదిద్దు కోండంటూ రామప్పంతు 

లుకు బుద్ది చెప్పిన మధురవాణి మినావ్ని వేదనను ఎంత అర్ధం చేసుకుందో 

[గ్రహించవచ్చు rn అంతేకాదు ఆమెను పెళ్ళాడివసే మళ్ళీ ఈ యింట్లో సీకు స్థానం 

ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ యింటి తలుపులు తెరవబడవృ సుమా ఆంటూ రామ 

పృంతుల్ని బెదిరిస్తుంది. 

సౌజన్యారావు సౌమ్యుడు, సత్పురుషుడు, అభ్యుదయ భావాలు కలవాడు. 

తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకోసం పాటు పడాలనుకునేవాడు. వితంతు వివాహాలను 

కూ డ్రా | పోత్సహించె ఆయనకు, వేశ్యలంచు జుగుప్స. వారితో మాట్లాడకూడదనే 

గటి ఆభి పొయాలు కలవాడు. 
(a 

ఆలాంటి వ్యక్తిని కలుసుకోవాలని మధురవాణి మారువేషంలో ఆయన 

వద్దకువెళ్ళి, తన సందేహాలను తీరృుమంటూ సౌజన్యారావును కొన్ని [పశ లువేసి 

చివరికి ఆయన నోటినుంచే మధురవాణి మంచిది అనిపించుకొని ఆయనతో కర 

చాలనం చేసి మహదానందం పొందింది, 
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అంతేకాదు, వేళ్ళతో మాట్లాడని ఆ మానవుడు మధురవాణికి వేయి 

రూపాయలిస్తానన్నా వ దని ఒక ముద్దు మ్మాతమే ఆడిగింది. అవి సౌజనా:రావుకు 

మింగుడు పడక అ ఆని Me జ. 

కానీ తీరా ముద్దు పెట్టుకో పోయేసరికి గంగ రని, చెచసివాదిని బడగొట్టెద్దని 

మా తల్లి చెప్పింది, అందువల్ల ముట్టుకో నివ్యను, ఆని ఆయనవద్ద నున్న గప 

డ్త నందుకుని ఆ పుస్తకాన్ని వకృస్థలానికి ఆనించి ఆవ్యాత్కి క్ర oe ప్ 

పోయి సౌజన్యారావును మించిన సౌజన్యం (పక టెంచి ఆ విధ ఉదా త్ర్తపా త మై 

చరి|తలో నిలిచిపోయిండి మధలళ వాణి, 

గురజాడ మధురవాణితో ఇలా పలికినాదు. చక్ళలను ఆటకూ 
పిలవకపో తే వాళ్ళు ఐలా | బతుకుతారండి ఆంటు:ఐది. 

నేశ్ళు అయినంత మా!తాన ఎకడికో ఒకడిస్ పెళ్ళి చేసుకొనాలా అని 
ఎదురు [పశ a వేస్తుంది. 

ఒక పళ వేళ్ణలు పెళ్లి చేసుకోవాంనుకుంచే వరులు దొరకడం ఎలాగండీ 

అంటుంది. 

వేశ్య మ్యాతం ఆందరిలాంటి ఆడది కాదా? ఆమెకు కోర్కె_లుండవా 1 

చదువుకున్నంత మాతాన కతర వృత్తిని చెపట్టి పొట్ట హోషించుకుంటి చాలా? 

వాళ కీ, పెళ్ళిపిల్లలూ, సంసారం కావాలనుకో నక్కరలేదా అంటుంది. 

ఇలా గురజాడ ఒక వేశ్యద్వారా ఆదర్శాలను |పబోధిస్తాడు. 

1888.87, మధ్య అప్పారావుగారు మొదటి కన్యాశుల్కం నాటకం 

|వాశారు. దానిని 1892లో విజయనగర ఆనందగజపతిగారి జగన్నాధ విలాసినీ 

|డమెటిక్ కంపెనీవారు [ప పధమంగా విజయనగర ంలో (పదర్శించారు. 

మొదటి [ప్రపంచయుద్ధం ముగిసిన తరువాత స్వరాజ్యం వస్తుందని ఆశిం 

చిన భారతీయులకు ఆశాభంగం కలిగింది. దేశమంతటా జాతీయోద్యమం చెల 

రేగింది. ఆ | పభావంవల్ల తెలుగులో పూర్వ చరి తనుంచి కథలను తీసుకుని దేశ 

భ కిని రేక తీంచే లక్ష్యంతో ముస్టింలను అడ్డం పెట్టుకుని నాటి [బిటిష్ (ప్రభు 

త్యాన్ని దుయ్యబ పే నాటకాలు వెలువడ్డాయి. వాటిలో [ప్రజాదరణ పొందిన నాట 

కాలు “రసప్ముత విజయం” “శేబన్నీసా” “రోషనార” మొదలై నవి. ఈ నాట 

కాలు మతద్వెషాన్ని రెచ ఎగొడతాయనే మిషతో (బెటిష్ పభుత్వం సీషేధించింది, 



హ్హ : క 
డాగీ చూడ మ (పభావం మూలగా హిందీ, బెంగానీ, మరాఠీ చార్మి తక 

బ్ 

నా£ఓకాంను దేశత క్త కచోర్రాడికి వినమోగించారు. అలా వెలువడిన నాటకాలు 

చంద. a రాణా! పతాప్ సింది “నూర్జహాన్ 9 “షాబ్రహినిి “మెవాడ 

ఆహాణే [019-20ళో భారతదేశ రాజకీ యోద్యమంలో జరిగిన సంఘట 

నర్ని అసరాగా రిసుపగి గాంధిజి, తిలక్, చితరంజన్ దాస్, మోతిలాల్ నె హూ 

ల. ఖో pm జా [ శక్ జి ; 

ఆలీ సోదరుడు, అాదిసెంటు మొదరె నవారిస్ ప్మాతలుగా చెసుకుని, దామరాజు 
కాలాల న 

పుండరీ గొక్సుడు, శ్రీ పాదకృష్ణమూంర్తి మొదలై నవారు నాటకాలు [వాళారు. 

పుండరికాయడుగాటు [ష్మపథధమంగా రచించి [ప్రదర్శింపచేసిన నాటకం 

“స్యరాజ సోపానం” ఇది తిలక్ నిర్యాణం, గొందీజీ భారత రాజకీయరంగంలో 

[పవేశించటంతో [పారంభమై నాగపూర్ కాం్యగెసు మహాసభలో గాంధీజీ (వతివా 

డించిన స్వాతం త్య ఆర్మానం నెగ్గడంతో ఆంతమౌతుంది. దీనిని [పభుత్వం 

నిషేధించింది. నిషేధం నుంచి తప్పించటానికి స్వరాజ్బసోపాన నాటకాన్ని కా స్త 

పెంచి మూడు భాగాలుగా విభజించారు. అవి, “నవయుగారంభం” లేక గాంధి 

*ప్పుోదయం”, *“నవయుగం” లేక గాంధీ విజయం, మూడవది, “పంజాబు 

దురంతాలు” లేక పాంచాలీ పరాభవం. | 

పాంచాలీ పరాభవం నాటకం యదార్ధంగా జరిగిన నాటకాన్ని యథాతథంగా 

చ్మితించటం జరిగింది, పంజాబు దురంతాలను రచయిత ఈ నాటకంలో చ్మితిం 

చారు. ఓ డయ్యరు నిషధాజ్ఞలు, వంతెన దగ్గర 'ఘోరక్యత్యాలు చెరసాలలో 

పాంచాలిని వివస్త్రను చేయాలని డయ్యరు [పయత్నం; షొౌకతాలీ డయ్యరు మీదకు 

ఉరకటం, మోతీలాల్ న్యెహూ ఆపటం కృష్ణుడు (పత్యక్షమై, గాందీజీగొ 

మారటం, భయంతో డయ్యరు పారిపోవటం, దేశ నాయకులు స్వాతం త్య దీక్ష 

పూనటంతో నాటకం ముగుస్తుంది. 

ఈ నాటకంలో గాంచీజీ కృష్ణుడు, మోతీలాల్ న్మెహూ ధర్మరాజు, 

సాకతాలీ భీముడు, లజపతిరాయ్ అర్జునుడు; సి.ఆర్, దాన్ నకులుడు, మహమ్మ 

దాలీ సహదేవుడు, అనే భావం, అంతర్వాహినిగా వెల్లివిరుస్తుంది, ఈ నాటకంలో 

అడుగడుగునా [చౌపదీ వస్తాపహరణాన్ని తలపింపచేస్తూ రచన సాగించారు, 
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జా సమకాలీన జాతయోద్యమాలను ; పతెబింప చేసే నాటకాల రచనకు ఆదు"లు 

పుండరీకాకుడుగారు. ఆందుకే వీ వీరికి జాతీయ నాటక కవి పితామహా అనే బిరు 

లభించింది. తరువాత వచ్చిన సాంఘిక నాటకాలలో బహుళ [ప్రచారంలోకి వచి న 

కాళ్ళకూరి నారాయణరావుగారి నాటకాలు 1921 లో చింతామణి, 18926 లో 

మధుసేవ 192కి లో వరవి [కయం మొదలైన నాటకాలు బహుళ gr 

పొందాయి. “చింతామణి”లో వెళ్ళ లు విటులను ఆక గ్లైంచే ఘట్టాలనూ, “మధు 

సేవలో” (తాగుడుకు దాసులై నవావినీ. “వరవి! క= రసంలో పరకట్నాలవల్ల కలిగే 

అనర్థకాలను చి తీంచారు. 

ఆనామా ఈనాడూ గృహస్థుల వేధిస్తున్న నమస 
మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వరకబట ట్నం ఇవ వః వక వ్ర 

ఈనాడులా పిల్ల ఈడేరినా ఫర్యాలేదనే థర; క 

సంఘంలో గౌరవం కోల్పోతామనే భయం వదలకదు. ఆనాడు సంబంధం 

కుదుర్చుకోవాలం టే, కట్నాలు వేలం పాపలా సాగిహాయెది. ఎవరు కట్నం 

J { 

ఎక్కు_విస్తే సె వారి పిల్లను ఆ కో వంకమరా ర్యాదలూ, పెల్లి యొక. 

గుణగణాలూ, MR వాటా పట్టించుకునేవారు కాదు. వరకట్నం సంఘానికి 

చఇెటపురుగు లాంటిదని, ఈ పరిస్థితిని వివరించి ! పజలలో చైతన్యం కలిగించాలనీ 
నారాయణరావుగారు ఈ నాటకాన్ని |వాశారు. ఇది బాగా |పదర్శింపబడింది. 

సినిమా తీశారు. 

ఆ తరువాత గుడిపాటి వెంకటచలం. సంఘంలో స్రీలకు జరిగే అన్యాయాలను 
ఎదిరించ టానికి ఆన్ని సాహిత 3 (ప కియలనూ వినియోగించుకున్న క్రై నాటకాలను 

కూడా ఉపయో గించుకున్నా రు. “చ్చి తాంగి"' ““పద్మరాణి” “సావి, [తి “రావలిని"* 

“మంగమ్మ” మొదలై న నాటకాలు సాహికీ లోకంలోనూ, పజాసామాన్యంలోనూ, 

గొప్ప సంచలనాన్ని కలిగించాయి. సంఘంలో స్రీ పురుషుల అనమానత న్రీం 

సాంమిక బానిసత్యం, అర్థంలేని కట్టుబాట్లు చలంగారి విమర్శకు విపరీతంగా 

గురయ్యాయి. 

1980 వరకూ నాటకాలను రచించిన తెలుగు రచయితలు కందుకూరి? 

గురజాడ, చలం లాంటి ఏ కొద్దిమందో రచయితలు తప్ప తక్కిన రచయిత 

లందరూ, ఆదర్శవాదాన్ని |పచారం చేశారు, 
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పురాణాలలో పేర్కొన్న ధర్మాలనూ, సాంఘిక నె తిక సూ తాలనూ, 

గట్టిగా నమ్మి వాటిని నాటకాల ద్వారా [పచారంచేశారు. స్రేకి పతియే దైవమని 

పునర్ణన్మ మొదలై న ఖర్మ సిద్ధాంతాలనూ పచారం చేశారు. ఇందుకు 

పురాణ గాథలను ఆరాధించారు, దేవుళ్ళనూ, దేవతలనూ, [తిమూర్తుల్నీ, అవతార 

పురుషుల్న, రాజుల్న , రాణుల్బు; [ప్రముఖ పా తలుగాచేసి నాటకాలు[వాసి పద 

ర్భింపచెసి [ప్రజలను మనో మార్గానికి మళ్ళించారు. 

19830 నాటికి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం తెలుగు రచయితలమీద మంచి 

[ప్రభావాన్ని కలుగజేసింది. “ఇబ్సెన్” “బెర్నార్థుషాో “చెకోవ్” “టాలుస్టాయి' 
మొదలై నవారి రచనలు చదివిన తెలుగు నాటక రచయితలు [పభావితులయ్యారు, 

ఆలా [ప్రభావితులైన రాజమన్నారుగారు తప్పెవరిది నాటకాన్ని వలువ 

రించారు. కన్యాపల్కుం తరువాత వాస్తవికతకు [పాధాన్యమిచ్చిన సాంఘిక 
నాటకం ఇదే, ఇది పూర్తిగా వచన నాటకం, ఇందులోనికథాంశం నాయిక భ రకు 

ఎదురుతిరగ టం, పూర్వాచారాలమిద అభిమానం కలవారిని ఈ తిరుగుబాటు నాటకం 

కలవర పెట్టింది. కానీ యువకుల్లో మాతం ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించింది. తప్పె 
వరిది విప్రవనాటకంగా పేరు తెచ్చుకుంది. సనాతన ధర్మాల మీద తిరుగుబాటు 

| పకటించింది. | 

ఇబ్బెన్ _పభావంతో వచ్చిన మరో నాటకం రంగారాంగారి దంపతులు. 

ఈ నాటకంలో భార్యా సమస్య విషయంలో, ఆధునిక భావాలనూ, పూర్వ భావా 

లనూ, సమన్వయపర్చాలన [పయత ఇం జరిగింది. 

దీని తరువాత బళ్ళారి రాఘవాచారి “సరిపడని సంగతులు” నాటకం 
ఎలువడింది. ఇందులో అనేక సమస్యలను తీసుకుని దేనినీ పరిష్కరించ లేక 
పోయారు. 

రాజమన్నారు, రంగారాంగారి నాటకాల ఛాయలోనే వచ్చిన మరో ఉత్తమ 
నాటకం మల్లాది అవధానిగారి “*గాలివానొ నాటకం. గ్రకి తగిన స్థానం కావా 
లంటే, ఆర్థిక స్వాతం, త్యం కావాలన్న సిద్ధాంతమే ఈ నాటక ఇతివృత్తం. 

1980 లో వచ్చిన ఉప్పు సత్యాగహం, గాంధేయ సిద్ధాంతాల్సు హారిజనో 
ద్ధరణ, మొదలైనవి తెలుగు నాటక రచయితల్ని కదలించాయి. ఆ | పభావంతో 
వెలుగులోకొచ్చి నవే, ధర్మవరం గోపాలాచార్యులుగారి "అస్పృశ్య విజయం” 
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పసుమర్తి వాది “నంద నారీ'' కిం! డ్ సు బహ ాశ్చణ్యంగాౌరి “నిత జావనో 

. ముని మాణిక్యం గారి “తిరుగుబాటు” మొదలె నవి. 

|బిటిష్ వారి ఆధిపత్యానికి వ్యతి రకంగా సాగిన స్వాతంత్య పోరాటం, 

జాతీయ ఉద్యమం, [పజలలో చైతన్యాన్ని కలిగించాయి. దేశానికి వెన్నెముక రైతు, 
అన్నదాత. అయితే ఈ అన్నదాతను గురించి పూర్వ నాటక రచయితలైన 

సంస్కృత నాటక కరలుగాని, తెలుగు నాటక రచయితలుగాని అన్నం పెళ్లే 

రైతును గురించి కానీ, వారి సమస్యలను గురించి కానీ ఎవరూ నాటకాలు [వాయ 

లేదు. 

1020 నాటి నుండి జాతీయోద్యమంలో ఒక భాగంగా రైతు ఉద్యమం 

కూడా సాగింది. రైతుల సమస్యల్ని దేశ నాయకులూ, [పజలూ, రచయితలూ 

గుర్తించారు. ఆగునా జీవాలు సాగునా లోకాలు, రాజుగా మనమెంచి రైతు 

చూడకపోతే అంటూ కవులు గానం చేశారు. 

రైతు ఉద్యమ [పభావంతో సబ్నఏసు రామారావుగారు “రె తుబిడ్డ” 

నాటకం |వాశారు. రైతు నిత్య జీవితాన్ని కష్టసుఖాల్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు చితిం 

చారు, 

ఈ కాలంలోనే.... కాళ్ళకూరి హనుమంతరావుగారి,' 'కాలేజిగరల్ *", గాలిబాల 

సుందరరావుగారి “అపోహ” నాటకాలు వి _సృృతంగా |పదర్శింపబడ్డాయి. 

1940 నాటికే యువకులలో నవవైతన్యం క లిగింది. మార్క్సిస్టు సిద్ధ దాం 

తాలూ, భౌతికవాదం, అతివాద భావాలూ, యువకుల్ని ఆకర్షించాయి. 

పతనావస్థలో వున్న భూస్వామ్య విధానాన్ని ఏదో విధంగా, నిలబెట్టు 

కోవటానికి ఎటువంటి దారుణాలు చేయడాసికయినా తయారయ్యె జమీందారులు, 

ధనిక భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా తమ దాశ్యశృంఖలాలను తెంచుకుని స్వేచ్చగా 

జీవించటానికి సంఘటిత పడుతున్న పేదరై తులు, కూలీల మధ్య నిత్య సంఘర్షణ 

అభ్యుదయ నాటకాలకు మూలవస్తువై ంది. 

రసిక పేద వర్గాల వ నిత్య సంఘర్షణనూ, దనిక వర్గాల దోపిడీ 

విధానాన్నీ తమ హక్కు. లకోసం, తమ (శ్రేయ స్సు కోసం, దున్నేవారికి భూమి 

కోసం [ప్రజానీకం సాగించిన పోరాటాన్ని [ప్రముఖంగా చితిస్తూ నాటకాలను 

కీ 



84 

రచించిన జంట రచయికలు నుంకర సత్శనారాయణ, వాసి రెడ్డి భాస్కరరావు 

సరసమా రాన శ్యంతో, సర్వ సౌభాగ్యాలతో సర్వజనులూ సుఖంగా జీవించే 

శా సమాజాన్ని నిర్మించుకోవాలని టు ఆ లశ్మ్యసిద్ధికి మహదా వేశంతో 

కంంపట్టెన అభ్యు దయ రచయితలు సుంకర, వాసిరెడ్డి, ఏరు 1946లో ముందడుగు 
లకి నాట్ కొన్నా 19017 లో మాభూమి నాట కాన్ని 6 చించి చరి! ఈ రు సృష్టించుకున్నారు. 

శే 

a ఇ 
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సన్ని వశ కల్పనలో, వ్యాతోచిత సంభాషణలు నవపడంలో, పాతి చిత 

అలో, రస పోషణలో : జాను తెనుగు (ద్రయి మూగ లో విశిష్టత, ఏప్టవతత్వం, ఏరి 

నాటకాల్లో గోచరిస్తుంది, ఏరి ముందడుగు నాటకం రచనా శిల్బంలో [పమో 

విధానంలో ముందడుగు వెసింది, 

వేళ్ళూనుకున్న జమిందారీ వ్యవస్థలో నలిగిపోయే రైతుల సముద్దరణకు 
సాగన జమిన్ రైతుల పోరాటానికి దోహద మిచ్చిన నె నాటకం ముందడుగు, 

' ముందడుగు నాబకి ఇతివృ త్తంలో జమిందారీ యుగపు దురాచారాలనూ, 

తర్చకి తంగా రై తులు పడే బాధలూ, జమీండారుల కుటిలపన్నా గొలూ, ఆ పన్నా 

గాలను ధైర్యంగా ఎదుక్కున్న రైతు బిడ్డల మనస్తత్వాలను యధాతధంగా 

చెతించి చూపారు. 

నైజాం నిరంకుళశత్వాన్ని ఎదిరించి నల్లగొండ జిల్లాలో జరిగిన పోరాట 

గాథయే మాభూమి నాటక ఇతిస్పత్ర తం. మా హ్ [వాసే "నాటికి ఈ పోరాటంలో 

2 4&0 [గామాల పె పోలిసు దాడులు జరిగాయి. రి 500 మంది అరెస్టు అయ్యారు. 

12 లతల ఆస్థి లూటీ చేయబడింది. 52 మంది పీరకికోరాలు పాణాలను వదిలారు. 

నె జాం కిరాతకుల చేతుల్లో 64 మంది తె*గు సోదరీమణులకు మానభంగం 

జరిగింది. వీరిలో ఇద్దరు మరణించారు. 

తెలంగాణా [పజాపోరాటం భారతీయుల దృష్టినే కొక కాంతి కాముక 

[ప్రపంచ [పజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. మా భూమి నాటకాన్ని 1947 లో 125 

నాటకదళాలు ఒక్క సంవత్సరంలో వెయ్యి pm [పదర్శించాయి. ఇది 

వరల్లు రికార్ణన్నా నాడు, భాజొ మహమ్మద్ అబ్బాస్. 20 లక్షల మంది ఈ నాటకాన్ని 

దర్శించారు. 



రక్ 

ఈ రచయితల మూడవ నాదకం అపనింద కూడా, [ప్రజాదరణ పొందిన 
నాటకం. సంఘ సంస్కారమే [పధానో డశంగా మధ్య తరగతి [ప్రజల కోసం 
రాసిన సాంఘిక నాటకం న జూ, వలచిన యువతి తనను తిరిగి 
| పేమించలేదన కక్షతో ఆమె మీద సీలాపనిందలు వేసే నీచ పవృం్తి _పతిబిం 
బించే నాటకం ఇది. 

ఈ కాలంలోనే పెట్టుబడిదారి విధానంలోని చెడునూ, చీకటి వ్యాపారాన్నీ , 

ఆకలి బాధల్ని, చికిస్తూ కొండముది గోపాలరాయళర్మగారు ఇదీలోకం నాటకాన్నీ 
ధనిక భూసాాాముల దగ్గర పనిచేసే  పాలేళ్ళ నికృష్ట జీవితాన్ని కళ్ళకు కవీబట్లూ 

హృదయాలు | దవించేటట్లూ బోయిభీమన న్న గారు “పాలేరు” నాటకాన్నీ, ఆకలి 
|పజలలో విప్పవాన్ని ఎలా రేకే తీస్తుందో I పేదల్ని, జమీందారులూ, 

వేరా ఎలా పేక్కుళింటారో, ఆకలి మంటలు es ద్వారా వేదాంత 

కవిగారు విశదీకరించారు. 

1947లో భారతదేశానికి స్యాతం| త్యం వచ్చిన తరువాత మతకలహాలకు 

సంబంధించిన విషాద సంఘటనలూ, దుష్ట రాజకీయాలు, కనీవినీ ఎరుగని హింసా 

జరిగింది. ఆ హింసాకాండను చి తీస్తూ, ఆచార్య ఆ్యలేయ ఈనాడు నాటకం 

(వాశారు. ఒకే ఇంట్లొ అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోయిన హిందూ ముస్లిం కుటుం 
బాలను [బెటిష్వారు మతం పేరుతో కలవిలను సృష్టించి హత్యలకు దారి 

తీయటమే ఈ నాటక ఇతివృత్తం. ఈ నాటకొన్ని ఆంధదేశంలో వెంకటగిరి 

అమెచ్యూర్బూ, |పజా నాట్యమండలివారూ విస్తృతంగా [పదర్శించారు- 

ఈ కోవకు చెందిందే కొండముది గోపాలరాయశర్మగారి “* ఏక దేశం” 

స్వాతం త్యోద్యమంలోని వివిధ దకలనూ చి కిస్తూ, 3. యల్. నరసింహారావు, 

ప త్రిగొడుగు రాఘవరాజు గార్డు నాటకాలను |వాశారు. 

ఆం| ధులకు [పత్యేక రాష్ట్రం కావాలంటూ జరిగిన మహో ద్యమానికి 

దోహదం చేస్తూ, వేదాంత కవిగారు “తెలుగు తల్లి” నాటకాన్ని, గుళ్ళపల్లి 
నారాయణమూ ర్రిగారు “ఆం, ధజ్యోతి” నాటకాన్ని-ఆం, ధుల పూర్వ వైభవాన్ని 

గుర్తు చేస్తూ (పజల ను త్రేెజపర్చే నాయకురాలి నాటకాన్ని వావిలాల సోమ 

యాజులూ, రాయ పోలు స్కుబహ్మణ్యంగారు కొండవీడు నాటకాన్నీ రచించారు. 



ల్ 

ఆంధ నాటక కళాపరిషత్తు పారంభమైన తరువాత, [పారంభంలో 

పౌరాణిక నాటకాలకే |పాధానమిచ్చారు. 1944 తరువాత సాంఘిక నాటకాల 
రచనకూ, | పదర్శనకూ మంచి [పోత్సాహం అభించింది. పోటీల్లో స్ధానం 

ప ల్సించారు. 

ఆః ఉత్సాహంతో కొండముది గోపాలరాయశర్మగారు సంఘ సంస్క_ర్రలు 

ఎదురొ_నేె సమస్యల్న చిక్కుల్న చి తీస్తూ, ఎదురీత నాటకాన్నీ, విడాకులకు 

సంబందించిన సమస్యల్ని చర్చిస్తూ “సిడాకులా” నాఓకాన్ని గుళ్ళపల్లి నారాయణ 

మూర్తిగారూ, నాటి విద్యార్థుల జీవితాలకు దోహదం చేసే “అసూయ” నాటకాన్ని 

బోయిఖీమన్న గారూ రచించారు. 

సాంఘిక ఆర్థిక పరిస్థి తుల కారణంగా పతితలైన స్ర్రల సముద్ధరణ ఇతి 

ద్భు తంగా [పథమంగా వెలువడిన నాటకం పిశాపురం రాజాగారి *తిరనికోరికలు **. 

1940-50 మధ్యలో వెలువడిన మరో మంచి నాటకం ఆ| తేయ రచించిన 
యన్.జ.ఓ. లేక గుమాస్తా. ఇందులో మధ్య తరగతి గుమాస్తా దుర్భర జీవితాన్ని 
కళుకు కటినటు చి; తించారు. 

% ఆ ౪% itu 

ఆ గుమాస్తా కంపుకొపై ఇంటితో కాపురం చేస్తూ దాని ఫలితంగా 
కుటుంబంలోని వారికి వచ్చిన రోగాల నివారణకు డబ్బు లేక, అద్దె కోసం ఇంటి 
యజమాని పెపైీ బాధలు భరిస్తూ పరువు కోసం పాకులాడుతూ, చావాలేకాః 
బతకాలేకా, మనో వేదనతో కుళ్శిపోతూ చివరకు తట్టుకోలేక, చెల్లిలి పెళ్ళి కోసం 
లంచ ంపట్టి జైలుపాలు కావడంతో గుమాసా జీవిత గాధ ముగుస్తుంది. 

జపాన్లో హిరోషిమా నాగసాకీల మీద అమెరికా ఆటంబాంబును 
[(పయోగించి అక్షలాది మంది పాణాలను తీసిన తరువాత రెండవ [పపంచ యుద్ధం 

ముగిసింది. కాని అగరాజ్యాలు ఒకరిని మించి మరొకరు భయపడి పోటా పోటీలుగా 
మారణాయుధాలు తయారు చేయసాగారు. ఈ దారుణ పరిస్థితిని ఆరికట్టడానికి 
[పపంచ శాంతికాముకులు యుద్దం వద్దు శాంతి కావాలనే ఉద్యమాన్ని లేవదిశారు. 
ఆ వుద్యమాన్ని బలపరిచేదే ఆ కేయ రచన “విశ్వశాంతి”. 

యుద్ధాలను సృష్టించి లాభం పొందాలనే వారొక (పక్కా, యుద్దోన్మాదుల్ని 

నిర్మూలించి శాంతిని స్థొపించాలనే వారు మరో [పక్కా విశ్వశాంతి నాటకంలో 



ప్రి 

తార శిల్లుతారు. ఈ రెండు వర్గాల వారికీ, ఈ రెండు సిద్ధాంతాలకూ సంఘర్షణ 
విశ్వశాంతి నాటక కథా వస్తువు. తెలంగాణాలో (పజలను దీక్కుతిన్న దేశ 

ముఖులు. తెలంగాణా పోరాట సమయంలో పారిపోయి తిరిగి వచ్చిన తరువాత 

[గామాలలో వారు సృష్టించిన దీభత కాండను చి! తిస్తూ, వాసిరెడ్డి ధాస్కర రావు 

పోతుగడ్డ నాటకాన్ని | వాశారు. 

(ప్రజా పోరాటాల [ప్రధాన సమస్యల్లో బంజరు భూమి సమస్య ఒకటి, 

_ ఈ కోర్కె బలీయం కావడంవల్లనే వినోబా భూదాన ఉద్యమం లేవదీశారు. సమ 
స్యకు | పాధాన్యం వచ్చింది. బంజరు ale సమస్యలనూ, భూపోరాటాలనూ 

చి|తిస్తూ సుంకర, కె. వి. ర మణారెడ్డి, పి. వేణు నాటకాలను [వాశారు, ఆ విధంగా 

సుంకర “భూమికోసం”, రమణారెడ్డి, మేట “అన్న పూర్ణ నాటకాలను | వాశారు, 

జమీందారు, ధనిక భూస్వాములూ పేదర రెతుల్నీ సామాన్య కుబుంటకుల్ని 

ధనాశతో, కామాంధతతో ఎలా నానా అవస్థలు "పెడతారో పిని సెట్టి, “పల్లెపడుచు” 

“అన్నా చెల్లెలు”. నాటకాలలో హృదయ barre వ్య క్రీకరించారు. ఈ కోవకు 

చెందినవే పడాల “భూదేవి”, కోడూరి ఆచ్చయ్య ““పెళ్తందారు" కొడాలి 

గోపాలరావు “కే బదరైతు' “తిరుగుబాటు” కణ్య(ఫ్రీ “ఇదా పపంచం” “బరా 

ఈశ్వరుడు" “నేటి న్యాయం” , భూవణవాబు, “స్వతంతభరి సోమసు 

“మంది మనిషి” లక్ష్మీకాంత మోహన్ “సమ్మె పిలుపు” అని సెట్టి ann 

మొదలై న సామాజిక స్పృహకు సంబంధించిన నాటకాలు వెలువడ్డాయి. 

రాజకీయాలను హాస్యంతో రంగరించి (పేక్షకులను నవ్వించి కవ్వించి 

కళ్ళు తెరిపించే నాటకాలలో కొడాలి గోపాఐరావుగారి *ఛైర్మన్”, కొండేటి 
సు బహ్మణ్యంగారి “పసిడెంటు పట్టయ్య” నాటకాలు ముఖ్యమైనవి. 

పంచవర్ష [ప్రణాళికలలో భాగంగా (గామోద్దరణ, పంచాయతి పాలనను 

చేపట్టి [ప్రచారం చేయడంతో రచయితలు [గామోద్దరణకు సంబంధించిన నాట 

కాలను | వాశారు. అలా వెలువడిన వాటిలో కె. యల్. నరసింహారావుగారి “కొత్త 

గుడి” “ఆడుగు జాడలు 'పసుమ ర్రివారి “[గామసేవ క పెడిపాటివారి “అంకితం. ” 

నండూరి సుబ్బారావుగారి'| గామసేవక్" కొల్బపాటి “అందరి అనంధగ్లం'', కావ్యత్తి 

“కలెక్టరు. ముఖ్యమైనవి. 
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wats ఆవహించి, మానవుణ్ణి దానవుజ్జిగా ఎలా తయారుచెస్తుందో 

కొడాలి గొ లరావు “దొంగ వరుడు” *“'లంకెల బిందెలు” నాటకాలూ, కొట్లపాటి 

గంగాధరరావు “నిజహపాలూ'” వివరించాయి, 

పతిత స్రీలకు పునర్జన్మను [పసావించాలన ఆశయంతో బెల్లం కొండ రామ 

దాసుగారి “పునర్జన్మ” అవసరాల సూర్యారావుగారి “పంజరం”. నాటకాలు కను 

విప్పు కలిగించాయి. 

[ బిటిష్ పభుత్యాన్ని గడగడ లాడించిన, అల్లూరి సీతారామరాజు గాథను 

“పితూరి” పేరుతో పడాఅరామారావు, “మన్య విప్రవజ్వాల” పేరుతో ధూళి. 

పాళ సూర్యనారాయణ, “అల్లూరి సీతారామరాజు” పేరుతో గబ్బిట వెంకటరావు, 
ఆకుల సుుబహ్మణ్యం మొదలై నవారు రచించిన నాటకాలు ముఖ్యమైనవి, 

పాలగుమ్మి పద్మరాజుగారి “ర కకన్నీరు” “శాంతి నిలయం” నాటకాలు 
తెలుగు నాటక రంగంలో నూతన అధ్యాయాన్ని సృష్టించాయి. పెద్దలు తమ 
స్యార్థంకోసం కోరల్లో న్యాయవాదుల సహాయంతో Walle అబద్దంగానూ అబ 
ద్ధాన్న సిజంగొనూ చి శ్రించడాన్ని బట్టబయలుచే సే “నిజం” నాటకాన్ని రాచ 

కొండ విశ్వనాథ శాస్త్రిగారు [వాళారు. | 

వివాహ సమస్యల్ని [పత్యేకంగా తీసుకుని రచించిన నాటకాల “రాంషాోలో 

“లకీ పతిగారి అమ్మాయిలు” గన్ని శెట్టి “లేచె పెళ్ళి” మునిమాణిక్యం "గ హా 
[పవేశం'' భమిడిపాటి *ఇదేమిటి” మొదలై నవి ముఖ్యమైనవి, 

ఆందరూ, అన్ని రకాల నాటకాలను ర చించిన ప్రే, _పేమతత్యానికి నంబం 
ధించిన నాటకాలను పలువురు రచించారు. వాటిలో బుచ్చి బాబుగారి “ఆత్మ 
వంచన” ముఖ్యమైంది. ఇందులో నాయిక తమ ఇంట్లో వారాలు చేసుకుంటూ 
చదువుకున్న ఆబ్బాయిని |పేమిస్తుంది, ఆయితే వారిద్దరిమధ్యా పేదరికం అడ్డు 
వస్తుంది. ఈ అడ్డు గోడను అధిగమింలచలిక, అతను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. 
బుచ్చిబాబుగారు ఈ నాటకంలో నూతన పోకడల్ని చూపించారు. వాచ్యంగా ఇరు 
వురిళో ఎవరూ, తమ [ పేమను వెల్లడించకు. అంతా వ్యంగ్యమే, నాయికా నాయ 
కుల హృదయ సంక్షోభాన్ని చిన్న చిన్న [కియలలో, చిన్నచిన్న మాటలలో 
ద్యోతకం చేసిన బుచ్చిబాబుగారి కళా నైపుణ్యం మెచ్చ దగింది, 
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రాజమన్నారుగారి “మనోరమ” నాఓకం 1959 లో వెలువడింది ఈ 
నాటకంలోని మనోరమ దేవదాసి, గుడి సేవలోనే జీవయ్యాత సాగిస్తూఉంటుంది. శ శ 

ఆలీ 

దేవాలయ పూజాది ఏదిక్కూ_కని మనోరమ మానాన్ని దొంగిలించిన తుచ్చుడు 

తన నీచస్థికికి కుమిలిపోయే మనోరమను, ఆమె చమక్కారపు మాటలకు ముగ్గు 
డైన ఒక యువకుడు వివాహమాడతాడు. కష్టస్టితిలో ఉన్న పూజారిని ఆదుకోవ 

డానికి జాలివేసి మనోరమ అనాలోచితంగా ఇచ్చిన ఉంగరం ఆమె కాపరానికి 

విచ్చితత్తి కలిగిస్తుంది. నిజం [గహించిన భర్త-ఆమెను తిరిగిస్వికరిస్రాడు, నాటకం 
ఆ సాంతం చమత్కార సంభాషణలతో కుతూహలాన్ని కలిగిస్తుంది. 

రపిందుని శతజయంతీ మహోత వాలను పురస్కరించుకుని బెజవాడ 

గోపాలరెడ్డి, అబ్బూరి రామకృష్ణరావు, శ్రీనివాస చ్యకవర్తి మొదలై నవారు, 
టాగూరు నాటకాలను అనువదించారు. అలాగే సినీ డై రెక్టర్ జగన్నాధ్గారు మహా 
రాష్ట్ర నాటకాలను ఆనువాదం చేశారు. 

1920.22, సంవత్సరాల మధ కాలంలో ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణ 

గారు చరి (తాత్మక నవలను [నాసి ధన్యులయ్యారు. 

మాలపల్లి నవల |పధానంగా, హరిజనోద్ధరణకై , సంఘ సంస్కరణాభి 

లాషతో రచించారు. సామాజిక చైతన్యానికీ నవల చేసిన దోహదం, అనన్య 

సామాన్యం. ఆనాటి కుల, మత, రాజకీయ, సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితులకు చక బ్రాటీ 

దర ఎణం. 

మాలపల్లి నవల గామీణ జీవితం, సెటిల్ మెంట్ జీవితం, బైలు జీవితం, 

జై లర్ల బీవితం, దొంగలు దొరలు, మతం పేరు చెప్వి దోచే దొరల జీవితాలు 

మొదలైన సమస్త బీవితాలను ఉన్నవ వారు నిబంధించారు. అనాటి హరిజనుల 

హీనగాథని అగవర్గాలు, బలవంతులు, అధికారులు చలాయించే జాలుంనీ అభి 

వర్జించారు. 

ఈ నవలను, ఏ. ఆర్. కష్ణ నాటకంగా మలిచి, వీధి రంగస్థలంలో 

సహజమైన వాతావరణంలో వాసే జీవితగాథగా మలిచి రంగస్థల [ప్రదర్శనం 

లోనే నూతన మార్పులు తసుకువచ్చి, మాలపల్లి నవలలోనున్న ముఖ్య ఘట్టాల 

నన్ని టినీ, సృజనాత్మకంగా కళ్ళకు కట్టినట్టు చితించి, ఆంధదేళంలో ముఖ్య 
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పట్టణాలలో నూరు [పదర్శనాలకు పైగా |పదర్శించి, నాటకరంగంలో కొత్త చరి 

[తను సృష్టించాడు ఏ. ఆర్. కృష్ణ. అయితే ప్మాత లెక్కువై. [పదర్శనా 

విధానం కష్టమై, ఇతర సమాజాలు [పదర్శించ లేళపోయాయి. 

ఆధునిక నాటకరంగంలో ఇటివలకాలంలో యం వి. యన్. హర నాథరావు, 

ఇసుకపల్లి మోహనరావు గార్డు చెతన్యవంతమైన నాటకాలను రచించాడు. 

హరనాథరావుగారు “జగన్నాథ రథచ[కాలు' నాటకంలో ఆ స్తికత్యానికి, 

నాస్తికత్వానికీ మధ్య జరిగిన సంఘర్షణను చిత్రించారు. 

ఆలాగే శీరసాగర మథనంలో కులత త్వాలవల్ల | పస్తుత సమాజంలో 

జరుగుతున్న పరిణామాలను చర్చించారు. 

బూచి నాటకంలో సమాజంలోవున్న అన్ని సమస్యల్ని చర్చిస్తూ వ్యంగ్య 

ధోరణిలో [వాసిన ఆసక్తికరమైన సృజనాత్మక నాటకం రచనలో నూతన 
(ప్రయోగం. 

“జనారణ్యం నాటకంలో మానవ జనారణ్యంలో రాజకీయ పుటలను 

వేటాడే ఆటవికన్యాయాన్నీ “యక్షగానం, నాటకంలో, శిధిలమై జీర్ణమైపోతున్న 

మన జానపద కళాకారుల నేటి దుస్థితినీ, “ఆంతంకాని ఆరంభం”లో వేదవేదాంగా 
లను చదివిన | బాహ్మణుడు జీవితం నడవడానికి మాంసం కొట్టు పెడతాడు, అధి 
సమాజంలో ఆశ్చర్యకర పరిణామం, ఇతరులు అతనిమీద తిరగబడతారు. అత 
నిని చంపేస్తే సకల శాస్త్ర పారంగతుడై న ఆతనితం[డే కొడుకు స్థానంలో మాంసం 
కొట్టు నడుపుతాడు. 

* లేడిపంజా”లో ఛిర్నా భిన్నమైపోతున్న నాటకరంగ ంమీద, వ్యంగ్య 

చితణ, ఇతర నాటకాల్లోవున్న కొన్ని పాాతల్ని కలిపి రూపొందించిన నాటకం. 

ఒక సమాజంవారు, రైలు [ప్రయాణంలో తగూవచ్చి విడిపోయిన ఒక్కడు నడిపే 

నాటకం ఇది. 

“నె వద్యం”లో మనిషి రాయిమీద చూపించే (పేమ మనిషిమీద చూపించ 
లేడు. మనిషి భగవంతుడై భగవంతుడు మనిషెతే ఏం జరుగుతుందో నిరూపించే 

నాటకం. పైన ఉదహరించిన నాటకాలన్నీ చాలా , పరిషత్తులలో, |ప్రదర్శింపబడి 
అనేక బిహుమతులనందుకున్నాయి, 



శీ! 

ఇసుకపల్లి మోహనరావు “ఓబూతు” నాటకంలో అవసరానికి తప్ప. స్త్రీని 

ఆదుకోని పురుషజాతిమీద తిరుగుబాటు. అలాగే వారి “పురుషార్థం” నేటి రాజ 

కయ వ్యవస్థను చితించే నాటకం. “తరనీ” నాటకం గే ముఖ్యంగా వరకట్న 

సమస్యను చి తించారు. “దిగయ”లో అధికారంకోసం తాప, తయపడే రాజకీయ 

నాయకుల కుతం,' తాతను జానపద శైలిలో చి తించారు. 

ఎంతోమంది నాటక రచయితలు అనేక సామాజిక సమస లకు సంబం 

దించిన ఇంగ్లీషు నాటకాలను తెలుగులోకి ఆనువదించారు. వాటిలో భమిడిపాటివారు 

మోల్యేర్, షెరిడస్ నాటకాలను అనువాదంచేశారు. 

ఇంకా సామాజిక సన (6 [పతిబింబించే అనేక నాటకాలు వచ్చాయి, 

వాటిలో పింగళి నాగేం| దరావు “ఒకే కుటుంబం” ఆ తేయొకప్పలు" భమిడిపాటి 

“ఇదేమిటి” “కి రిశేషబుి” “అపూర్వ సృష్టి" 'జాన్సన్' “నటనాలయం” 

సోమంచియజ్ఞన్న శాస్త్రిగారి “విశ్యం పెళ్ళి” “న్యాయం”, నరసరాజు “పీలునామాో 

రెంటాల, బెల్టంకొండ, గిడుతూరి మొదలై నవారు అనువదించిన “ఇన్ స్పెక్టర్ 

జనరల్” శివంగారి “నేరము - శిక్ష", మారుకిరావు “రాగరాగిణి””, కొబ్బపాటి 

- *ీ విష కుంభాలు", “సం కాంతి", ముద్దు కృష్ణ “ఆడవాక ఖే తెలివి” శ్రీనివాస 

చ|కవర్తి “సీటికాకి” కోడూరు ఆచ ప య్యేగారి “*తప్ప్రనాదే"”, విద్వాన్ విశ్యం 

“మవి?ిలి,” , జోగిరాజుగారి “అనామకులు”, దండమూడి మహీధర్” చంద 

య్యలో చైతన్యం”, వి. యన్. శర్మగారి “ఫాస్ట్ వావిలాల సోమయాజులు, 

ఆమరేం[ద లక్ష్మీకాంత మోహన్, దుర్భా రామమూ ర్రి మొదలై నవారు షేక్స్పియర్ 

నాటకాలను (వాళారు, 

సాంఘిక నాటకరంగ చరిితలో నాటి వుత్సాహం, జరిగిన పరిషత్తుల, 

పయో కల చిత్తశుద్ధి, [పతిభ, రచయితల కని ఇవిఆస్నీ సామాజిక నాటక 

రచనకూ, నాటకరంగానికీ ఊపిరిపోళాయి. రాజకీయ సాంఘిక చైతన్యం రచయిత 

లలోనూ, |పజలలో నూ పేరగటంతో, సమకాలీన, రాజకీయ సాంమీక పరిస్థితులను 

| పదర్శనలో, పదర్శించాలనే దృక్సధం, నూతన భావాలకూ, కొ త హోకడలకూ 

దారితీశాయి. 

ఆ ఉద్యమమే ఆధునిక నాటకంలో. (పవేశ పెట్టిన సాంఘిక చైతన్యం. 

శ్రీకాకుళం గిరిజన | పజల పోరాటానికి సంబంధించిన కథా వస్తువును తీసుకుని 

మాండలిక భాషారూపమైన జముకుల కథ లో మలిచిన, మొట్టి మొదటి 

నాఓికం,... అత్తిలి కృష్ణారావుగారి “తూర్ఫు" రేఖలు" నాటకం, 
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జొనపద కళా [వే కియలనే కాక, చంగవండు 1 పసాదరావు పాటలతో, 

మాఏలతో కూర్చెన గిరిజన పోరాటాలకు సంబంధించిన “అడవి దివిటీలు” మరో 
సొంపక చైతన్యాన్ని కలిగించిన నాటకం. 

యన్. ఆర్. నంది సామాబిక పరివర్తన పై చక్కటి విశ్లషణతో మైమ్ 
ఆధారంగా తొలిసావిగా "మరో మొహంజుదారో "నాటకాన్ని రచించి సమాజాలలోనూ 
పొత్సాహిక నటులళోనూ, గొప్ప సంచలనాన్ని కలిగించారు. ఈ నాటకం మధ్య 
తరగతి [పజలను ఎంతగానో రంబింపజేసింది. దాసం గోపాలకృష్ణగారు “చిల్లర 
కొటు చిపైమ్మ” నాటకాన్ని రచించారు. పల్లెల్లో యవ్వనంలో ఉన్న ఆడపి లల జ “ట్ ర అ ఆశలు, ఎలా అడియాశలౌతామూ ఆయినా రాజీ దోరణిలో [బతకాలంటే ఎన్ని 
ఆడ్డంకు లెదుకొతాయూ వివరించిన నాటక మిది, ఇది [పజలలో ఆధిక పాచుర్యం 
పొందింది. 

[గామీణ జీవితాలను కళ కు కచేటటు చూపించిన మరో | పజాదరణ 
ద 6 

పొందిన నాటకం పూసల [వాసిన ““మండువాలోగిలి", 

ఆయితే 1960.70 సంవత్సరాల మధ్య పల్లెటూరి నాటక సమాజాలను 
చలన చిత స్య భావిక కథల పై మళ్ళించి [పతి వూరా వెల ఖర్చులతో నాటక 
పోటీలలో [ప్రదర్శించిన "పూల రంగడు” మొదలై న నాటకాలు ఆంధ దేశమంతటా 
కొన్ని వేల [పదర్శనాలు (పదర్శించబడ్డాయి. ఈ నాటకం సమాజాలన్యూ నటు 
లనూ, | పేక్షకులనూ మత్తులో ముంచింది. 

ఆలాగే హి:స, దౌర్జన్యం, దోపిడీ మొదలైన విషయాలు చోటుచేసుకునే 
నొటకొలూ ఎలువర్రాయి, 

ఆం, ధదేశ రలో నాటక కళాధివృద్ధి జరిగినంత తెలంగాణాలో జరుగలేదు. 
గత శతాబ్దంలోనూ, ఈ శతాబ్దంలోనూ, ఆత్మకూరు, గద్యాల, వనప ర్రి, సుర 
పురము, గోపాం పేట మొదలైన సంస్థానాల్లో విద్వాంసులు కవులు వెలిశారు. 
మహబూవ్నగర్ జిలాలో అనేక మంది సంస్కృత పెద్యాంసులుండేవారు. వారిలో 
[పౌఢ సరస్వతి బుక్క పట్టణం శ్రీనివాసాచార్యులు, హసన దుర్గం కృష్ణమా 
చార్యులు మొదల్లై నవారు నాటకాలను రచించారు. ఆయితే ఈ శతాబ్దంలో మాత మే 
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కొన్ని సామాజిక నాటకాలు వెలువడ్డాయి. వాటిలో భాగి నారాయణమూ రిగారి 

రీక్ష చదువు” _ “డాక్టరు యజ్ఞం” అన రెండు ఉత్తమ నాటకాలను రచించారు, 

చిల్లర భావ నారాయణగారు దేకాభిమాని, దేశ [దోహం, ఉప్పెన, 

కామందు, పరిణామం. కొత్త మనిషి, పదవులు ఆనే సామాజిక నాటకాలను 

[వాశారు. 

ఇంకా ఏ. ఆర్. కృష్ణ అరగంటలో అదృష్టం, ఎక్కడికి, కల్లోలం, 

దేశంకోసం చేసిన నేరం మొదలైన సాంఘిక నాటకాలను [వాశారు. శ్రీ శ్రీ 

“విదూషకుడి ఆత్మహత్య”, దాడి 'వీరభదరాపు “పలుకే బంగారమాయె' జన 

వాహిని కదిలింది", విరసంవారి “ఏధిభాగవతం” ముఖ్యమైనవి, 

రాష్ష్రేతరాంధులైన రావి వెంకటచలం ఎన్నో వుత్తమ సామాజిక పరి 

వ ర్ర్లనక లిగించే నాపకాలను | వాశారు. ఆలాగే సోమంచి యజ్ఞన్నళాన్త్రి గారు కూడా 

సాంఘిక నాటకాలను రచించారు. 

1970 తరువాత ఆటు ఆంధ దేశంలోనూ, హైదరాడాదులోనూ, యువ 

తరం రచయితలు చై తన్యవంతమైన నాటకాలను రచించారు. ఆర్. వి. యస్, 

రామస్వామి, యన్. ఆర్. నంది. పోతుకూచి, జాన్సన్, గణేష్ ప్నాతో, మారుతీ 

రావు, జంధ్యాల, ఆదివిష్ణు , పరచూరి, తారకరామారావు, వీరేందనాధ్, యం. జి. 

ఆపన వతం సమ్, పూసల, కాశీవిక్వనాధ్, మై తేయ, మి|శ్రా మొద 

లై నరచయితలు సామాజిక పరివర్తన క లిగించే నాటకాలను రచియించారు. అయితే 

పెనాటక రచయితల నాటకాలన్నీ పరిషత్తులకే పరిమితమై హోయాయని చెప్పవచ్చు 

అందుకు కారణం ఆయా సమాజాలనటుల వృత్తులు వేరుకావడ మెనను కోవచ్చును. 

నూరు సంవ వత్స రాల నాటకరంగ చరి తలో వెలువడిన నాటక సాహిత్యం 

నుంచి కేవలం క నాటకాలను విడదీసి మీముందుంచాను. మట్టిలో మాణిక్యా 

లనూ, రాళ్ళలో రత్నా లనూ ఏరినట్లు వెళ 2క్క్టూడో వున్న సామాజిక SAREE 

గుదిగుచ్చి క్స్ కందిసున్న నాటక సాహిత్య సమీక్షామ రాల ఇది. ఈ మాలలో చేర్చ 

వలసిన కొన్ని నాటకాలు, కొందరు రచయితలు జారిపోయి వుండవచ్చు. వారందరికీ 

మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పుకుంటూ ఈ మహద వకాశాన్ని నాకు కలిగించిన 

ఆం; [ధ సారస్వత పరిషత్తు వారికి నా కృతజ్ఞతలు చె చెప్పుకుంటూ ఇంత సేపూ విను 

గ క్రింకే నా ఉపన్యాసం విన్న విజ్ఞులైన మీ ఆందరికీ వందనాలు, 



తెలుగులో నాటికలు 

డాక్టర్ కొజ్లపాటి గంగాధరరావు 

“One act play” అన్న ఇంగ్లీషు పదాలనుబట్టి తెలుగులో “ఏకాంకిక” 

అన్న పదం వాడుకలోనికి వచ్చింది. పాళా ఎకో దేశాలలో ఈ ఏకాంకిక ఏనాడు 

ఆరంభమయిందో గట్టిగా తెలియదుగాని అతి పూర్వకాలంలోనిది మాతం కాదు, 

నాటక |పదర్శనకు వచ్చే “ముఖ్యమైన | పేక్షకులు”” వారి వారికున్న 

కార్యథారంవల్ల నాటక [పదర +నకు రాదలచినా, ఆలస్యంగా వస్తూవుండే వారట ! 

ముందు సీట్ల నా కమించటానికి కాటోలు సామాన్య (పేక్షకులు ముందే వచ్చి- 

ఆసీనులయి వుంటారు. వీరికి వేరే కాలన్షేవం లేకపోతే. అసలు నాటక [పదర "న 

కాలానికి విసిగిపోతారు. [ప్రదర్శన ర క్రికి ఇలా జనించిన “విసుగు” దోహదకారి 

కాదు. కనుక వారి కాలన్నెపానికిం చిన్న |పదర్శన ఏదో ఒకటి-ఏర్పాటు చేయటం 

ఆవసరమనిపించిందిట!= కొంత మంది నాటక నిర్వాహకులు= ఏదో ఒకటి రెండు 

హాస్య ప్మాతల్ని _పవెశ పెట్టి- ఏదో తోచినట్టు నటిస్తూ, తోచినట్టు మాట్లాడుతూ 

ఆ [ పేక్షకులకు విసుగు జనించనీయకుండా చేయటమే వీటి ముఖ్యోద్దేళ 0. [పార ంభ 

దశలో వీటిని ‘Curtain Raisers’ అనేవారు. 

ఇల్లా పారంభమయిన ఏకాంకిక మొదట్లో కేవలం కాలక్షేపానికిగాను 

పూర్తిగా హాస్యభరితంగా వినోద |పధానంగా మా[తమే వుండేది. ఆకవుగాను 

సంభాషణలు నడిచేవి. కథ కూడా ఆప్పటిక పుడు అనుకున్న దే సరిపోయేది. 

రాను రాను ఆది అక్షర రూపం దాల్చింది. [పకియలో వున్న థక్రివల వేరైన 

తన స్వరూపాన్ని తను కల్పించుపన్నది. ఈనాటికి పుష్టినొంది తన 'విశిష్టతను' 

తనే నిరూపించుకున్న ది. పాశ్చాత్య దేశాల కంటే సుమారుగా 200 సంవత్సరా 

లన్నా వెనకబడి |పారంభమయిన ఆధునిక ఆంధ నాటకంలో గూడా సుమారు 

అంత వెనకగానే ఈ విశిష్ట నాటక రచనా [వ క్రియ రూపుదిద్దుకున్న ది, 
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ఏకాంకికను- “నాటిక'” ఆనటం అంత భావ్యం కాదేమో! భరతమునీ 

చెప్పిన “దళరూపకాల” తర్వాత “నాటికి” అనేది ఒకటి వుంది. దాని లక్షణాలు 

ఇవి, ఇతీవృ త్తం అ ఉత్పాద్యము; నాయకుడు=రాజు, నాలుగు సంధులు, ప్ప త్తి 

క శకి; రసము = శృంగారము, [ప్రకరణ -- నాటకముల సమ్మెశనములవలన 

కలిగినది. నాయిక అంత$౩పుర కన్య లేదా సంగీతశాలాకన్య, 

దీనిని ఆనుసరించి- నేటి మన ఏకాంకికలను నాటికలనరాదు. ఆంతేకాక 

దశరూపకాలలోని 1) వ్యాయోగము 2) ఆంకము శ) పహసనమ. 4) భాణము 

8) వీధి అనేవి. ఏకాంకికలు (ఒక ఆంకము గలవి ) కనుక ఒకే అంకపరిమితి 

గలిగి వుండటం ఆనే ఒక్క భేదం రూపకాల జాతి విభాగానికి కారణం గాదు. 

ఈ వివాదానికి మనం దిగకుండానే, “నాటిక ' అంటే ఏకాంకిక అని- 

మన వాడుకలో రూడి అయిపోయింది గనక మనం గూడా నాటిక - ఏకాంకిక 

అనే పదాలను 3998031013 గా వాడుకోవటం మంచిది. 

నేడు మనం అలవాటు పడిన అర్థంలోనే, అదె టెక్నిక్ లతో నూ = ఎంతో 

ఆళ్చర్యవంతంగానూ మనకు “భాసుసి” రచనలలో కొన్ని ఉదాహరణలు 

కనిపిసాయి. ఇంగ్రిష వారికీ షెక్సి ఎయర్ రవి ఆ స్తమించని (బిటిష్ స్నామాజ్యం 

కంటే గర్భకారణమైతే- భారతీయులకు “భానుని” రచనలు మరింత గర్యకారణం 

అనవచ్చు. 

పూర్వం సంగ తెట్టావున్నా , తెలుగు దేశంలో మాతం = నాటికా రచన 

1989 కి ముందుగానే | పారంభమయిందనవచ్చు. విశ్వనాథ కవిరాజు గారూ, 

రాజమన్నారు గారూ వంటి |సముఖులు ఈ పద్దతికి వొరవడి పెట్టారు. ఆవి చాలా 

పజాదరణ పొందినవి గూడా. రంగస్థల సొకర్యాలేవీ లేని ఆం ధదేశంలో, అనేక 

నాటికా రచనలు మొదట వెలువడినాయి. పాశ్చాత్య నాటికా రచనలలో వెలువడిన 

రకరకాల మార్గాలతోను [ Different schools like - ‘Realism | 

‘Surrealism’, Symbolism, Expressionism వగైరా] రచనలు సాగినవి, 

ఆయితే [పదర్శనావకాళాలు దేశంలోనే లేక, అవి ఎక్కువ కాగం = “చచువుకొని 

సంతో షించటానికి మా్యతమే” ఉపయోగపడినాయి (చలం, విశ్వనాధ మొః వారి 

రచనలు 1980.40 |పాంతం | 
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దా 

తర్వాత కాలంలో పరిషత హోజిలు | పారంభమయిన తర్వాత ఈ [పకి 

లయకు హూ పు (౮ | పొముఖ్యం రావ న కొక - |పదర్శన సౌలభ్యమే పధానంగా 

భావించ నా నం వొళ్చాత్య దేశ పద్ధతులు - కొన్ని అనుసరణలు రాక 

పోరడు గాని _ ఆవే ఇతర రచయితలకు మార్గదర్శకా అయినాయి కూడా, 

ఆంధ, నాటికీ కళా సరివత్ వారి పోటీలలో కొన్ని నిబంధనలకు తగి 

నట్లుగా, వలుగు వాటెకా రచన మొదట తన రూపుదిద్దుకున్న దని కూడా చెప్పక 

తప్పదు, అందులో ఒకటి ఒక గంట కాలపరిమితి. నిజానికి నాటిక 5 నిముషాల 

గుండి _ రండు గంపల వరకు కూడా వుండవచ్చు. ఈ కాల పరిమితి ఉత్సవ 

నిర్వ హజకు ఉపమయు-గించదేగాని, నాటికా లక్షణాన్ని నిశ్చయించేది కాదు, సెర్వా 

హకుల నె సౌకర్య కోసం ఇది ఏక్చోడింది. దీనిని జడ్లీలు పరిగణించాల్సినది కాదు. 

ఆయినా కె కొన్ని నాడికా [పదర్శన కాలం గంట పరిమితికి మించి ఉండటం వల్లా, 

ఆ కారణంగా బహుమతి నివ్వకపోవట ౦ వల్లా - నాటిక | పదర్శన కాలం గంటను 

ఎమ తం ంచరాదన్న దురభి| పాయం ఏర్పడింది. నటిమణుల పన 

నాటికకు చాలా సమాజాలు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టలేక పోవటం వల్లా-*త్రీ త్రీ ప్యాతలు 

లేని” నాటికా రచనలు ఎక్కువ వచ్చాయి. ఇందులో సారపాచేమీ లేదు. కథలో 
కావాల్సిన పా|తలు మా[తమె [ప్రవేశ పెక్టిటం అవసరం గూడా. ఈ సౌలభ్యం 

ల కొత్సాహికుల్లో పెరిగిన ఉత్సాహం అంతా ఇంతా ఆన వీలుగాదు. ఈ ఒక 

సౌలభ్యం వుండటం వల్ల వందలాదిగా నటులు ఉద్భవించి, రాణించారనటం 

గూడా సత్యదూరం గాదు. 

రచనాకాలం 5 సంవత్సరాల వెనక టిదై. వుండకూడదు, అనేది మరొక 

నిబంధన. దీనివల్ల చాలా సమాజాల వారు ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం 
“నాటిక ' రాయించుకో వాల్సిన అవసరం ఏర డింది. అంటే కొత్త రచయితలకు 
[పోత్సాహం లభించినదన్న మాట. నెను - నటకుణ్ణే - రచయిత కావటానికి ముఖ్య 
కారణం ఇదే - నిజానికి నాలాంటి వారే షక్తేంత మందో - ఈ కారణం వల్లనే 
వెలుగులోనికి వచ్చారు-వస్తున్నారు. పరిషత్ పౌరాణిక నాటికలను పోత్సహించక 
పోలేదు. “చేసిన పాపం”; “ఆనాడు” మొ॥ నవి ఫౌరాణికాలే. కాని జొత్సాహికు 
లెక్కువగా సాంఘిక ఇతివృత్తాల్నే చేపట్టటం వల్లనూ పౌరాణిక నటులు ఉత్సాహం 
చూపకపోవటం పల్టనూ ఆ విధమైన నాటక నాటికలు పోటిలకు త 

లు 

రాలదు, 



శీ? 

కనుక ఒక విధంగా-పకీషత్ నిబంధనలే, నేది మన నాజిక స్వరూపా 

ఇప్పుడు వస్తున్న మన నాటకాలు నిజానికి నాటికలే-కథా వస్తువు దృష్ట్యా. దీనికి 

ఈ రెండింటికీ. తేడా సామాన్య రచయితకూ = | పేక్షకులకూ తెలియక పోవటమె, 

ఇది ఒక్క తెలుగు నాటక్ నాటికల విషయంలోనే కాదు; [ప్రపంచంలో ఆన్ని 

భాషా [పాంతాలకు వర్త్స్తుంది. 

£ 

ఏకాంకిక ల విశిష్టత క 

నాటక వ క్రియలోంచే నాటిక పుట్టినా = నాటిక తనొక విశిష్ట |పకియగా 

ఈనాడు రూహొందిండి. రచయితలూ, నజేనటులూ, చర్శకులూ, ఇర కార - 

క రలూ గూడా ని గు రుంచుకోవాలి. 

నాటికలో కాలపరిమితి తక్కువ. సుమారు 40.60 నిముషాలలో రచ 

యిత =ఒక సిముషం౦గాని, ఒక్కా పూట గాసి వృధా చెయగూడదు. ఆలా అన్నాం 

గదా అని, ఏదో ఒక చిన్న సన్ని వేశమో - ఆల్బమైన సందేశ డూ. తీసుకుని. సరి 

పుచ్చుకో గూడదు, నాటిక పధానోద్దేళ సం ఎంత త్మీవమైన సన్నివేశమైనా కావచ్చు 

ఊదా॥ “పగతి", “పార్థన్, ఈ నాటికలలో చాలా పెద్ద విషయాలే చర్చించ 

బడ్డాయి. కొని రచయితలు ఆ పెద్ద విషయాన్నే తమ ఆదుపులోనికి తెచ్చు 

కున్నారు. తమ ముఖ్యోద్దశాన్ని ఒక చిన్న జీవిత సంఘటనలోనికి తెచ్చుకున్నారు. 

ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని నాటికగా [జాయటం అసాధ్యమే. నిజానికి _ నాటికలో 

వున్న సన్ని వేశం ఒక గంట కాలంలో జరిగితే -. సుమారుగా అంతే కాలంలో నిజ 

జీవితంలోనూ, ఆదే సన్నివేశం జరగటానికి పట్టాలి. 

నాటకంలో ఎక్కువ రంగాలు వుండకూడదు. మారినప్పుడల్లా-తెర జారి 

నప్పుడల్లా రక్తి భంగం జరుగుతుంది. ఈ రోజుల్లో “Lights off and on 'తో 

కూడా-ఈ రక్తి భంగం జరిగి తీరుతుంది. ఎక్కడో సర్షల్పకాల వ్యవధి సూచించ 

టానికి తప్పు * తెర వాలటం గాని, Lights ఆరటం గాని జరగకూడదు. 

నా బాబు, క ళు" రెండు రంగాల నాటికలయినా నాటికలుగానె పరిగణించబడి 

నాయి. ఇక తప్పనిసరి అయినప్పుడు కూడా, తెరవేసి ఎంత తొందరగా తెర 



48 

తీయగలినికే అంత మంచిది. తెర వాలినప్పుడ్ల్లా - రక్ష భంగం కథా [కమ 

భంగం జరుగుతుంది. _పేక్షకులు అన్యాసక్తులవుతారు. నాటక వాతావరణం మారి 

పోవాల్సి వస్తుంది. ఇవ్వన్ని జరగకుండా కాలవ్యవధి కావల్సివస్తె-మరేదో సన్ని 

వెశాన్ని పల్సించి = _(పెక్షకుల [క ద్ధాసక్తుల్ని నిలిపి వుంచటం మంచిది. 

'నాటికల పోటిల* లోన గాదు-ఎక్కడ ఎప్పుడైనా, నాటికలను మరి 2-8 

ఇతర నాటికల |పదర్శనలతో కలిపి (ప్రదర్శిస్తారు. అంటే పెద్ద పెద్ద సెట్టు కట్టే 
రంగాలంకిరణలకు కాలవ్యవధి చాలినంత ఉండదు. ఇది కూడా రచయిత తన 

దృష్టిలో ఉంచుకుని, కాలహరణం లెకుండా రంగస్థల నిర్మాణం చేసుకునేటట్టు- 

ఆతి సామాన్యపు "సెట్* మీద జరగగలిగే ఇతివృత్తాన్నే తీసుకోవటం మంచిది, 
ఉదా :- బంగారు సంకెళ్ళు] సెట్స్ గాని-ఇతర దెక్నిక్గాని-స్పాట్లై ట్ వగై. 
రాలు గాని - ఇతివృత్తానికీ ర క్రికి అవసరమైనంత వరకే ఉపయోగించాలి. = ఏ 
పదర్శనలోనె న, నాటికలో = దీనిని మరింత తేలికగా నిర హించవచ్చు ఉదా := 

రైల్వేస్టేషన్ చూపడానికి బదులు - “రై ల్వేస్టేషన్” అన్న బోర్డుతో సరిపుచ్చ 
వచ్చు. |బిటిష్ [డామా లీగ్ నాటికల పోటీలో-అన్ని |పదర్శనలూ వేలాడే 
తెరలి మీదే గాని, “సెట్ను Prohibit చేళారు-ఈ కాలహరణం జరగకుండానే. 

నాటికల రచనలోని గాదు - నాటక రచనలో గూడా కొందరు రచయితలీ 

మధ్య రాజకీయ సిద్ధాంతాల పచారం చొప్పిస్తున్నారు. అసలు నౌటిక (పదర నె 

ఓక్ (ప్రచార సాధనం- అది పౌరాణిక మైనాస రే. కనక దీనిలో తప్పు పట్టట్లానికి 

ఏం లేదు, కాని ఆ పచార భాగం [పదర్శనలో గల (Drama) నాటకీయతగల 

సన్ని వేశాలను మింగిపయకూడదు. నాటికలో గూడా నాటకీయకే [పధానం, 

నాటకంలో గూడా 'ఫ్రుప్తత' ముఖ్యమే. కాని నాటికలో ఇది మరీ ముఖ్యం 

ఆ భావం ఎంత చిన్నది అయినా సరే _ నెరగా - ఇతర అనవసర విషయాలు 
'చొప్పించకుండా - చిలవలూ పలవలూ ఆల్బకుండా ఊండి తీరాలి నాటికలో. 
నాటకానికి _ నాటికకూ వున్న భేదాలలో ఇదే అతి ముఖ్యమైనది. నాటకంలో 

పధానోడశ్యానికి తోడ్పడుతూ, కథ ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతూ, 
కథ్ర గమ్యానికి చేరుతుంది. నాటికలో నేరుగా - చెప్పదల్చుకున్న విషయాన్ని 
నిర్మొ వామాటంగా- మొహం మీద విసిరికొట్టినట్టు ఉంటుంది. కనకనే నాటిక మరింత 
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శ క్రి వంతమైనది. | పేక్షకలకు అన్నాస క్రి కలగనివ్వదు. ఆలోచనను [ వధానో 
ద్దేశ్యాన్నుంచి చెదరనివ్వదు. 

ఒక మాటలో చెప్పాలం టే. 

“నాటిక '__క్టు పికరించిన *“నాటకం” గాదు. 

నాటికలో గూడా “విషయం పధానోద్దక్యం-వీదై నా కావచ్చు. చరిత 
కావచ్చు. సాంమిక కథా సన్ని వేశం కావచ్చు మరేదైనా కావచ్చు, (క క్షకులు 

_పదర్శన చూసి లేచి వెళ్ళేటప్పుడు, తామొక మంచి పదర్శన- సమ్మ గమైన 

దాన్ని - చూశామన్న “తృప్తి కలగటం ముఖ్యం 

నాటికలో “కథ'' __ “సన్ని వళశాలూ”' చకచక నడవాలి. ఏ ఒకరా. విష 

యాన్ని ఒక్కసారి కంటే ఎక్కువసార్లు నొక్కి చెప్పనక్కరలేదు, సంభాషణలు 

చిన్న చిన్నవిగా వుండాలి. పా తపోషణా చితణలు కూడా _ ఎమ్మాతం సందేహ 

స్వదంగా వుండకూడదు. ఒక్క. [మొదటి] వాక్ళంలోనే ఆ ప్మాతతీరు జౌన్సులు 

అర్థమయి పోవటం మంచిది. |పతిపాతా - ఎంత చిన్నదైనా - వచ్చిన కాసే 

పట్లోనే |పాముఖ్యం వహించాలి, పేక్షకులు గుర్తు పెట్టుకోగలిగేటుండాలి, ఇఅనవస 

రంగా ఏ పా[తా రాగూడదూ - పోకూడదు. |పదర్శనలో కదలికలు వడివడిగా 
వుండాలి. వేషధారణ ఆకర్షణీయంగా వుండాలి నాటకంలో ఒకొక. రరగంలో 

కమంగా రక్రిపెరిగి = అంతిమ రంగంలో పతాకస్థాయికి చేరుకుంటూపో తే, నాటి 

కలో _- ముందు రంగాలన్ని ంటి వివరాలు మొదటి కొలది నిముషాలలో ఇమిడి 

కేవలం పతాక సన్ని వేశం [పరానంగానే మిగతా భాగం నడుస్తుంది. 

నాటిక చిన్నది గనుక - క్టుప్తంగా వుంటుంది గనక, కొందరి అభి 
(పాయంలో కేవలం హాస్య |పధానం గనక, మనం చిన్న చూపు చూడవుక్ర గర 
ww చిన్నదైనా వ జాన్ని మనం భదంగా కొపాడుకుంటాంగాని - పాఠ మేసుక్రోం 

డా? 
న. 

నాటికా ర కాకా తెల్సుకున్నాం గనక రచనా విధానంలో కొన్ని ముఖ్యం 

శాలు కూడా ఈసందర్భంలో చర్చించటం మంచిది. నేకు విన్నంతలో రన్న ఉతల్రో, 
4 | 
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ఖ్ అలం ల తలో ఇ కశ నరో రః ఇ వళ్ల తు నాం హనమ చాటి విడమర్చి వబిత కొన్ని సంభాషణల కూడిక 
ఖర ఇల జో మో లీ అ జో Fuss, WO అద స్ అంటే క్వి గక రూపకంగాను సంభాషణల రూపంగాను (బక్షకులకు ఆండిం 

క్ష 

లే జ ద్రీని J అ ఇ Ca) శ ఆ ఆభ దీ Hiren కల ఎవరి దాతుర: ౦ ప స లాం గ రంగస్థల అనుభవం నికి డొంత 

ఖో ఆగ్ అల్లో ¢ టో YW la ఆ ఉపకరసుంది. సంభావణ కళలు చెపహ్మటం వ 
న్ 

ల్లి నవలకుగాని, సినిమాకుగాని 

ఇ లంటే | పేక్షషలకు రస్ 

6లో ఎక్కువ Information ఇన్వటమన్న మాట. అంటే 

ఉన్న సౌలభ్యం నాటిక రచయితకు రేదు. సంభాష 

దాసి తర్వాత ఒక్ వా 

పరంపరగా వస్తున్న ఆలోచనలదీ ఏదో ఒక విరంగా అలంకరించి | పేక్షకుల 

ఆలోచనలను వశపరచుకొని లొంగ వీనుకోవటం ఆన్న మాట. సంభాషణలు వాక్యాల 

రూపాలలో వుంటాయని మనకుతెల్చు. కనక మాట్లాడటానికి [పతి సన్నివేశం సఖీ శా ot 

లోనూ నాటకంలో పతిప్మా తకు మరొక వక్క పాత అవసరమె తీరుతుంది. ఈ 

పాత థార్య అవంవచు, తమ్ము డవచ్చు, స్వే హితుడవ్యచ్చు, (ప్రత్యర్థి అవ్వచ్చు. 

ఈ ప్మాతన Agent Provacateur అంటారు. ఏరిద్దరి సంభాషణల్లో [పతి వాక్యం 
లోనూ కథ్యాకమం పురివిప్సుకుంటుంది. కథా విషయంలో సంభాషణకు మించి సంభా 

షణ ఉపయోగపడాలి. లేకడోతే జనరంజకంగా వుండదు. పూర్వం రిక పాత చేశ 

పేజీలకొద్దీ సంభాషణ అనేపటువంటి దానిని స్వగతంగా |పవేళ్ల పెళ్లువారు. ఈ 

స్వగతంగాని, మరొక పాతతో రహస్యంగా గాని పెకి జనాంతీకంగా మాట్లాడటం 

మంచి సంభావణ లక్షణం గాదు. ఓ0%8్ 526601 ర డిని కట్టించదు. | పేక్షకుల 
(శద్దానక్తులను ఆకట్టుకొనరేవు షై పాత ఆయినా ఒక అరనిమిషం మాట్లా 
డితే అవే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఎంతో ఆన కిని కల్గించే కథా భాగం నటన 
ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక నిముషం కంటే ఎక్కువసేపు ఉండకపోవటమే మంచిది. 
ఆప్పుడు [పదర్శన చకచకా నడుసుంది. లెదా మందకొడిగా నడుస్తుంది. (టేక్ష 

కుల ఉత్కంఠ జనించ ఏ సన్ని వేశం రెండు నిమిషాల్లో ముగిసినా ఆవ [ప్రజలకు 

గంటసేపుగా అనిపిస్తుంది. ఎంతో ఆసక్తికరమైన సన్నివేశంలో ఎంతో చతురు 
డైన నటుడు నటించటంలో కూడా 7క్తీ నిముషాలు కంటే ఉండకూడదని పెద్దల 
నిక్చికాభి పాయం [తస్మాత్ జాగ త్త] 
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ఖల ఇ ae. చ వా ~~ వాలీ మం శ ఇగో అబి రచయిత రాస వాక 5ో మాడా Balance ఉ:గా.  ఆంంచ బదాక:ం 
లో వి 

ra ry ee sw AE ల Pr Ry మ ము పు ల. స్ 
మ ల. "వగగె ఉాదటుందె కద వాక్య ద ణ్ జ 5 si డా శీ ఎక a sa al Gd eg టే ఇ 

ఫు శో ళో 3 

ఇ సహక డో =-ద౪ ' wh హా ఇ 
చై ఆ మూడ్ ంగా అ ల లే కంల be జంత క్ ఆ చ జ యే | అతో ర! నన 

వ్ వాను జ ఇ చా. శో లో అనో న! అ జో న మ బ్య శ హీ 

రెంద గు భాగంలో uD CHOOT nf sce చి... వ. స! ఆ సమ లమడి 10 ల 
ల 

లీ తో ఇ we ల ఇ వావ సంద జో జ పీ చ జో జ్ లో ప్త జ్ న 

STI TOU cI INS Cw య యం. క్యా న es Tee ద భే అ 
జ ళ్ టా ఈ 

ఖ్. (| ప లల ప్లై జి భా ఇ ల mm జా సుఖ క RE 

కిద వవ ఉంటుంది. ఇది పి మొంచబం hrc ee ఒం గా ఈ నాక్ 
సో బా 

య్ అగ ప లో చం టవ = జం కి అలో వలస సంభాషణల రచనలో రచయిత తాను చప్పదల్పుకన్నదంతా తొందరపడి 
రా సె 

ఇం” జ జవ wer 9 = డ్ స న నం జ అ 4 _ a ఆస త్త “= cd క న వల: ఆంచెతా వా మాసిదు. | కమలం నారా బునలంత అక చారం టె 

Agent Provacateur పాత ఒకటి [పకి సన్నివేశంలోనూ. ఊండనే 

ఉంటుంది. ఈ పాత కూడా కేవలం సంభాషణ సొడిగింపుకే కాకూడదు. కథలో 

ట్ర పాక సాద్యమైనంత [వముఖ వాత ఆఅఆయుండా ౨, జ్ర ఖో త వసి? 

సని వేశాలలో  బాముఖం దదాంచా౭న్న గూ, 3 పాత పకపో కథ సవ 

OA 

మ్మో 

న | పొముఖ్యం మంచిది. సాధారణంగా ఈ పాతను హాస్య దాతగా ఉపయో 

సూ వుంటారు. Relief కోసం ఇది అవస థా |కమంలో గూడా 

ఈ వాత పాల్గొని | పాముఖ్యం వహించటం మంచిది. పీజొని 

హాస్యం పుట్టటం (Cag, Wit అంటారు మంచిది గాడు 

అ: లి ద్ర 
5 లే 
3 Cir 

ఓ. గో 

సంభాషణల రచనలో క్షుప్తత ఉండటం ఎంత మంచిదో ఇప్పటికే కొంత 

సూచించి ఉన్నాను. ఈ క్టుప్తత లేకపోతే (పదర్శన్న 7289 అవుతుంది. 

ఈ కుపత మరీ ఎక్కువుంటే [ప్రదర్శన పరి గెత్తుతు =ది. ఈ క్ ప్రత మరీ 

ఎక్కుదై తే |పేక్షకులు నాటకాన్ని ఆర్థం చేసుకోలేనంత వెగం పుంజుకుంటుంది. 

కనక ఎ సన్ని వేశం ఎంత వడిగా నడిస్తే ర క్రికడుతుందో ఆంతే వడిగా రచయిత 

రాయటం మంచిది లేదా చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్నట్లు నాటక 

[పదర్శనానంతరం క త్రిరింపులు వగ కా అవసరమవుతాయి. మంచి నాపీకమయితే 

ఈ క తిరింపులు గాని, చేర్పులూ, కూర్వులు గాని అవసరం ఉండకూడదు. 

| సదర్శన ర కి కట్టాలంటే సన్నివేశాలలో నూ, కూరు లోనూ, ప్మాతల 

కూర్పులోనూ వగైరా విషయాలలో రచయిత లాజిక్ ఒకటి విస్మరించకూడదు, 



చై రు క రో 

లాజికత్ గా ఉండక తప 

wy 
కొట్టిన సన్ని చేళం | 

సంభాషణల్లో ఎక్కడా అస్పష్టత ఉండకూడదు, వాక్యం వినగానే అర్థం 

బాగా అయిపోవాలి. ఇక్కడ అర్థం ఇదా - అవా అన్న అనుమానం కూడా ర కి 

భంగం చేస్తుంది. తి 

రచయిత రకినోసం, సన్ని వేశం మాటుగా నడవటం కోసం [ బేక్షకుల్న 

కొంత దూరం Mis-Lead చెయ్యవచ్చు. రచయిత ఉద్దేశించిన | పకారం (పేక్ష 
కులు ఏది చెబితే ఆది నమ్మి ఆ [ప్రకారమే ముందు కథా భాగాన్ని ఊహించు 

కుంటారు. ఆ విధంగానే జరుగుతుందని ఆశిస్తారు. ఇట్టా కొంత వారిని ఆశింప 
చేసి, తిరిగి తాను ఊహించిన రీతిని మరో చూర్గం వైపు మళ్ళించటం కూడా ఒక 

మంచి పద్ధతే. తాము ఆశించిన రీతిలో [ పేక్షకుల ఊహ్మపకారం పదే పదే జరిగిన 

తర్వాత తమ ఊహకు అందకుండా కథ మలుపులు తిరుగుతున్న ప్పుడు పేక 

కులు ఇహ ఊహించటం మానేసారు. తమ లాజిక్ ను మించిన లాజిక్ రచయిత 

(వయోగించినప్పుడు (పేక్షకులు పూర్తిగా రచయితకు వశవ ర్తులై నట్టు లెక్క. 

అప్పట్నించి ఆంటే వారి లాజిక్ పనికి రాదనుకున్నప్పటి నుంచీ ముందు కథ 

ఆలో చించటం మానేసారు. రక్తి అక్కట్నుంచె. తన్మయత్వం ఆక్కజ్ణించే ఆరం 

ధిస్తుంది. ఆ తర్వాత _పేక్షకులు రచయితకు పూర్తిగా వశవ ర్రులై రచయిత 

లాజిక్ (పకారం ఆలోచిస్తారు. ఈ స్థితి వచ్చిన తర్వాత రచయిత వీది చెబితే 
అది Ilogical అయినా కూడా ర కి భంగం జరగదు. అందుకని లాజిక్ ను 

వదిలి పెట్టమని నా భావం గాదు. 

రచయిత తన కథను పూర్తిగా 9101 01 చేసుకుని రాయటం ఒకపద్ధతి. 
ఏదో ThOUght రాగా దానిని తీసుకుని |పారంభించి '“లాజిక్ను' అనుసరిస్తూ 
Build up చనుకుంటూ పోవటం మరొక పద్ధతి. నేనీ రెండవ పద్ధతి వాడిని. కానీ 
(పారంభకులకు మొదటి పద్ధతే మంచిపద్ధతి. ౨10 చేసుకునేటప్పుడే లాజిక్ ను 



ర్ి 

చూసుకోవటంతోపాటు రాయబొతున్న సన్నివేశంలో Dramatic element 

ఉందో లేదో చూసుకుంటూ ఉండాలి. Dramatic element లేని నాటకం 

నిజానికి ఏ రచన అయినాసరే రాయటం అనవసరం. ఇక్క: Dramatic ele- 

ment అంటి కొంత చెప్పటం మంచిది. (పతి కథలోగాని, సన్ని వేళ ంలోగాని 

[డామా ఉంటుందని లెదా సంభాషణా రూపంలో పెడితే వస్తుందనిగాని అనుకోవ 

టానికి వీలులేదు. ఆందుకనే |పతిక థకుడు, లేక నవలా రచయిత నాటకక ర్త 

అవుతాడని ఆశించకూడదు. మనం ఒక్కొక్క సన్ని వేశంలో రీకే ! ఎంత [డమ 

టిక్ గా ఉంది ఆనుకుంటూ ఉంటాం. అంటి అక్కడ Dramatic element 

ఉందన్నమాట. Drama అంటే Some action done అన్న ఆర్థం చాలదు. 

ఇంకా ఎన్నో Definitions ఉన్నాయిగాని ఏడి పూ ర్తి సంతృప్తి ఇచ్చేదిలేదు. 

కాని మాటమ్మాతం తెలిసినవారికి తేలికగానే ఆర్థం అవృతుంది. లేకపోతే ఎంత 

వివరించి చెప్పినా అర్థంకాదు. మామూలు సంభాషణ కథ సన్ని వెళంలోనూ [డామా 

ఉంటుందనుకోకూడదు. [డామాలో ఏదో ఒక విధమైన ఆశ్చరం, దిగ్భాంతి, 

ఉత్సుకత, మొ॥నవి కొన్నిఊండి తీరతాయి. అటువంటివి లేనివి [ పేక్షకులను 

ఆకట్టుకోలేవు. ఆమువంటి సన్నివేశాలే రచయిత నాటికలోగాని, నాటకంళలోగాని 

ఉపయోగించుకో వాలి. 

_పేక్షకులు ముందు కథను ముందుగానే ఊహించుకుంటూ కూర్చుంటారని 
ఇంతకుముందే చెప్పాను. ఆ ఊహించుకున్న ముందు కథ రచయితకూడా 

ఊహించుకోవచ్చు. ఆల్బా ఊహచేసి మరో మార్గం ఏమన్నా ఉండాఅని రచయిత 
ఆలోచిస్తే రచయితకు కొత్తమార్గం దొరకటం అసాధ్యంకాదు. అంతలో ఆసం 
తృ పిపడి మరింత నాటకీయత ఉన్న సన్నివేశాన్ని ఎన్నుకొనటం '=విధంగా తన 

నాటకాన్ని నడపటం మంచిపద్ధతి. 

రచయిత కథను కొతమలుపులు ఎక్కువ తిప్పినంత మ్యాతాన, అది ర్తి 

కట్టినంత మా| తాన మంచి రచన కావించినట్టుకాదు. [పతి మలుపులోనూ ఆ మలు 

పుకు ముందుభాగంలో బీజ పాయంగా కొంత Indication ఉండాలి. అంటే 

[| పేక్షకులకు ఆందకుండా ముండు కథాభాగంలో వచ్చే, మలుపును సూచేన 

|పాయంగా ఉంచికీరాలి. ఆప్పుడే ఆది మంచి నాటకం అవుతుంది. అభిమన్యుడు 

యుద్ధానికి వె శృముందు ధర్మరాజునోట అమంగళం మాట పలకటంలాంటిది. ఇది 



శో ఆయితే ఖీముదిచేక అమంగము అ, పతిహత మగుగాక అని చెప్పించటంకాదు. 
వావీ 

చా a] ఆజ చె 3 జ జారుంగానె ఉంచి మంచిడిగాని | పేక్షకులకు ఇక)_డ 
అమంగళ వార్-9 ఉన్న వఅప తలియజెప్పటంకోసం రచయిత ఆ వాక్యం 

ఓ వన 

రాసారు. ఇందుడ్ను రాటోవు అభిమన్యుని వధ (పేక్షకులకు ముందే inform 
చేసినట్టయింద్. షా కారుండా ఈ information ముందే ధర్మరాజు నోట 
వచ్చిందరోయ్ అ” తర్వాత వసే బాగుంటుంది. [Wellknit plot | 

_ వకాంకికలో ఒకే ఒక సన్ని వశం వుంటుంది. నాటకంలో అనేక సన్ని 
వేశాలు, కలుస్తూ శాఖోవళాఖలుగా విస్తరిస్తూ చివరకు అన్నీ సన్ని వేశాలు కలిసి 
కొనతెలి జడకుచుుతాగ పతాక సన్ని వళ ంతో ముగుస్తుంది. ఈ కారణంవ ల 
ఎకాంకికలో Concentration ఎక్కువ. 

ఆఘమస్క నాటకరంగంళో మనం నాటకంలోగాని, నాటికలోగాని ఇటువంటి. 
భేదాలన్నీ విస్మరిస్తున్నాం. నిజానికి మాహిక్రితే మన నాటకాలన్ని నాటికల, కిందే 
పరిగణించాలి. 

dy 

“భయం నాటకంలో ఎక్కువ ర ంగాలున్నా ఆది నాటిక [కిందకే వస్తుంది. 
మ్రైమ్ గంటా నలభై నసి॥లు ఓనుకుంటుంది. రెండుసాద్ధ తెర వాల్తుంది, ఆయినా 
అది నాటికే. ఆల్బాగే 'నాబాబుిలో రెండు రంగాలున్నాయి time lapse కోసం 
తెర వాల్చవల్సి వచ్చింవ. Lights off and on తోనూ వడివడిగా నాటకం 
నడపటంతోనూ దాన్ని నాటిక [కిందే చెలామణి చేశారు. ఇతర లక్షణాలన్నీ 
నాటిక కే చెల్లుతాయి. నిజానికి నాటికనుగాని నాటకాన్ని గాని వ్యవధినిబట్టి నిర్ణయించ 
కూడదు. పోటీలవల్ర వచ్చిన నిబంధన యిది. 

. . ఆధునిక నాటక రంగంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయని మనం తేలిక 
గానే గమనించవచు * ఇరు తగ్గించటం కొసం కొన్ని, స్రీ ప్యాతలు లేకుండ. 
చేయటం కోనం కొంత, [శమ తగ్గించటం కోసం కొన్ని, పాతధారులు ఎక్కు_వ 
ముంది దొరక్క కొని ఎ అనక ఇబ్బందుల కోర్చి నటన జీవిస్తోంది. Impres- 
sionism, Absurd థియేటర్, Street corner 2125 మొదలై నవన్నీ తేలిక 
గానే ఖర్చు లేకుండా ఉన్న ందువళ్చి [ప్రచాఠ ంలోకి వచి నవే. పాశ్చాత్య దేశాల, 



నుంచీ మనం దిగుమతి చేసుకున న్న వే, కీళ్ల రతి 

pin రాయవల్ని జత చదిదె వారికి కండ్ల! eee న ane Cg, అర్య 
nn 

ఈ పద్ధతులు ఆడ అంచస్తుష్న చాడ జాడలేని హే జ త చ COA 

లేదనే + నా Complaint. ఇవ్వన్నీ వ ముఖ్యంగా హాసంంవల వ-.ళ-ంవలా రక్తి 
శ అ గూ ల్ న్ వాణీ 

కడుతున్నాయి లేకపోతే మంచి నాటకం చూశామన్న ర్స ప్రి బమం mle 
ఆంతకితో త్భపి పడకూడదు. దీనికి మనం న శేష కిరా ES, 

లు 

Enlightenment వల్లించేదే మంచి నాటకం. కేవలం s Eatertainiuent మా, వే 
మంచి [పదర్శన ఆ; నిపించుకోదు. నేను సాధారణంగా ఆపలంగి=డే పదం ses 

డెబ్బై పాళ్ళు Entertainment, 30 పాళ్ళు Eolightenm:at. పె విధమైన 
నాటకాలన్నీ [పదర్శనలలో విజయవంతమవుతున్నా మందు కాక లం ఒకటుంది, 
ఆవి ఎప్పుడో అరిస్టాటిల్ చెప్పినదే. సిజమైన నాఓ పి (ప్రదర్శన దుల మెద 

కాదు, మొదటగా ౮ రచయిత మనస్సులో జరిగింద. అద దగగ ౨౩ గ కార్య 

రూపం ధరించి, రెండవ నిజమైన ' పదర్శన _పేక్షకుల అ Scere కం 

తుంది. అందువలనే తర నిజమైన గెడ కాకపోయినా వా విధాత. నిజంగా 
ప్లే 

(్రుక కృష్ణుడు కాకపో. యినా కథ నిజంగా కకముందు అరపితోంద?  మేక్షకుడు 

భావిస్తున్నా డు. ఆ అనుభూతి పొందుతున్నా డు, మనక ఆనుభూవి మఖం గనక 

ఎన్ని లోపాలున్నా సరిపుచు ఎకుంటున్నాం. 


